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PLEAN FORBARTHA CHONTAE CHEATHARLACH 2015 – 2021 

 

CARLOW COUNTY DEVELOPMENT PLAN 2015 - 2021 

 

 

Sé déanamh an Phlean Forbartha Chontae ceann de na tascanna is tábhachtaí atá déanta ag na 

baill tofa atá ag déanamh ionadaíochta ar mhuintir Cheatharlach. Tá na haidhmeanna agus na 

cuspóirí geilleagracha, sóisialta, cultúrtha agus comhshaoil do Chontae Cheatharlach 

pleanáilte agus forfheidhmithe trí an bPlean Forbartha. 

 

Léiríonn Plean Forbartha an Chontae fís do Chontae Cheatharlach agus bunaíonn sé na 

tosaíochtaí straitéiseacha don gcontae, agus nuair atá sé glactha, is conradh é idir an 

Chomhairle agus an pobal forbairt a threorú mórthimpeall Chontae Cheatharlach. Tá pleanáil 

chuí agus forbairt inbhuanaithe Chontae Cheatharlach cumhdaithe i ráiteas misin Plean 

Corparáide Údaráis Áitiúla Cheatharlach – 

 

“Our mission is to provide a quality local government service for the people of County 

Carlow, through the protection and enhancement of the environment and improvement of the 

quality of life. We will achieve this by fostering a partnership between the elected members 

and staff of Carlow Local Authorities and all sectors of the community. In a spirit of mutual 

trust, we will work in an open, effective and participative way, to ensure that County Carlow 

becomes an environmentally sustainable county, which is economically, culturally and 

socially inclusive and vibrant, where everybody can live and work in a healthy and safe 

community and where Carlow Local Authorities earn a reputation for the quality and 

efficiency of our services”. 

 

“Sé ár misean ná seirbhís rialtais áitiúil den scoth a sholáthar do phobal Chontae 

Cheatharlach, trí an timpeallacht a chosaint agus a fheabhsú agus caighdeán an tsaoil a 

fheabhsú. Bainfimid é seo amach trí rannpháirtíocht a chothú idir na baill tofa agus foireann 

Údaráis Áitiúla Cheatharlach agus rannóga uile an chomhphobail. Le spiorad chomh-

mhuiníneach, oibreoimid i slí oscailte, éifeachtach agus rannpháirteach chun a chinntiú go 

mbíonn Contae Cheatharlach ina chontae le timpeallacht inchothaithe ann, atá iniata go 

heacnamaíoch, go cultúrtha, go sóisialta agus go bríomhar, áit gur féidir le gach aoinne 

maireachtáil agus obair i gcomhluadar sláintiúil agus sábháilte agus gur féidir le hÚdaráis 

Áitiúla Cheatharlach cáil a bhaint amach ar chaighdeán agus ar éifeacht ár seirbhísí”. 

 

Déanfaidh an Plean Forbartha Chontae a dhícheall na hard-mhianta seo bhaint amach. 

 

PRÍOMHFHEIDHMEANNNACH CÚNTA 

Dan McInerney 
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1.0 COMHDHÉANAMH AN PHLEAN 

 

Leagann Plean Forbartha Chontae Cheatharlach amach polasaithe agus cuspóirí Chomhairle 

Contae Cheatharlach do phleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe an chontae ó 2015 go dtí 

2021. Éilíonn an tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000, mar atá leasaithe, ó Údarás Pleanála 

go n-ullmhódh sé Plean Forbartha don limistéir feidhme atá aige gach sé bliana. De réir an 

riachtanais seo, tosaíodh athbhreithniú an Phlean Forbartha Chontae 2009-2015 i 2013. 

Tógann an plean nua ar na straitéisí, ar pholasaithe agus ar chuspóirí an Phlean Forbartha 

Contae 2009-2015 a tháinig roimhe. 

 

D’ullmhaíodh an Plean Forbartha Chontae de réir na riachtanas de chuid 10(2) den Acht um 

Phleanáil agus Forbairt 2000, mar atá leasaithe. Díríonn an Plean Forbartha Chontae ar 

réimse fairsing buncheisteanna idirghaolmhara idir eacnamaíoch, sóisialta agus timpeallachta 

suite laistigh de chreatlach a mbíonn forbairt inbhuanaithe, cuimsiú sóisialta agus cur in 

oiriúint d’athrú aeráide mar bhun-aidhmeanna ann. 

 

Tá ráitis scríofa agus léarscáileanna a bhfuil polasaithe mar chuid díobh, straitéisí agus 

gníomhaithe don chontae i gcoitinne mar chuid den Phlean. Tugann an Plean Forbartha aird 

ar na forálacha molta d’Acht um Phleanáil agus Forbairt, 2000 le h-aird ar an gCroí-straitéis 

(Caibidil a Dó) Ní mór a nótáil nach caibidil an tseasaimh aonair é gach caibidil, ach ba chóir 

é a léamh i gcomhar leis na caibidil agus polasaithe eile uile. Agus measúnú á dhéanamh ar 

aon fhorbairt sa Chontae, cuirfidh na polasaithe oiriúnacha ar fad bonn eolais ar an 

gcomhthéacs ginearálta, straitéis lonnaíochta, cúrsaí tithíochta, pobail, eacnamaíocht 

oidhreachta agus bonneagair san áireamh, leis an Straitéis Fhorbartha don Chontae mar bhun-

taca leis, a leagann amach na Cuspóirí agus na h-Aidhmeanna Straitéiseacha don Chontae. 

Díríonn na polasaithe ar fad ar fhorbairt inbhuanaithe- “Forbairt a fhreastalaíonn ar 

riachtanais an lae inniu gan cur isteach ar chumas na nglún amach anseo freastal ar a 

gcuid riachtanais féin”. 
 

1.1 POLASAÍ/COMHTHÉACS REACHTACH 

 

Agus an Plean Forbartha Chontae 2015-2021 á ullmhú aige, thug an tÚdarás Pleanála aird ar 

na pleananna, polasaithe agus straitéisí náisiúnta oiriúnacha a bhaineann le pleanáil chuí agus 

forbairt inbhuanaithe an limistéir chomh maith le h-athraithe reachtacha, treochtaí forbartha 

le déanaí, mar shampla tuillte, athrú aeráide, fuinneamh in-athnuaite agus an gá atá le 

tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt eacnamaíoch. Thug sé aird, chomh maith, ar phleananna na 

n-Údarás Áitiúil ba neasa leo. Tá na cuspóirí riachtanacha atá le bheith mar chuid de 

Phleananna Forbartha mar atá leagtha amach san Acht um Phleanáil agus Forbairt 2000, mar 

atá leasaithe áirithe sa Phlean Forbartha Chontae. Gabhann an Plean le Tuarascáil 

Timpeallachta atá ullmhaithe de réir Rialúcháin na gComhphobal Eorpach (Measúnú 

Timpeallachta de Phleananna agus Clár ar Leith) 2004 (SI Uimhir. 435 de 2004) agus na 

Rialúcháin Phleanála agus Forbartha (Measúnú Timpeallachta Straitéiseach) 2004 (S.I 

Uimhir. 436 de 2004). 
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Bunaíodh an Plean seo le bheith i gcomhréir leis na Treoirlínte RCORA agus REOG agus na 

straitéisí, treoirlínte, pleananna, polasaithe agus cuspóirí oiriúnacha d’ Airí eile, chomh fada 

agus is féidir. Beidh moltaí forbartha de réir treorú agus polasaí Náisiúnta. Is iad seo na 

pleananna príomha, polasaithe agus treoirlínte a gcaithfear aird a thabhairt orthu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 An Straitéis Spáis Náisiúnta (NSS) 

Leagann an straitéis seo polasaí Rialtais amach maidir le forbairt réigiúnach cothrom a bhaint 

amach thar thréimhse ama go dtí 2020. Tá Ceatharlach mar chuid de Réigiún an Oirdheiscirt, 

a bhfuil contaetha Cheatharlach, Cill Choinnigh, Tiobraid Árann Theas, Port Láirge agus 

Loch Gorman mar chuid de. Aithnítear Réigiún an Oirdheiscirt mar réigiún a mbíonn ath-

threisiú agus neartú ag teastáil uaidh sa Straitéis Spáis Náisiúnta. Tá cumas fáis agus 

forbartha ar leith ag Ceatharlach agus is féidir leis ról tábhachtach a ghlacadh i bhfás 

réigiúnach agus chun forbairt chothromaithe a bhaint amach. Leagann suíomh Cheatharlach 

cóngarach do mhór-cheantar Bhaile Átha Cliath béim ar shuíomh infhaighte Cheatharlach 

laistigh de Réigiún an Oirdheiscirt. 

 

 

                                                                    ↓ 
 

Straitéis Spáis Náisiúnta 

Pleananna Náisiúnta Eile 

mar shampla 

 

▪  Polasaithe agus Cláir 

Ranna Rialtais Éagsúla 

 

▪ Cláir Chaipitil 

 

▪ Treoirlínte Pleanála 

 

▪ Cláir Athchóirithe 

Uirbeacha agus 

Sráidbhailte 

 

Pleananna eile 

Réigiúnacha 

▪ Plean Eacnamaíoch 

agus Straitéis 

Chomhtháthaithe 

Tionsclaíoch 

 

▪ Cláir Chaipitil 

 

▪ Straitéis Tithíochta 

 

▪ Straitéis Mhiondíola 

 

▪ Straitéis Dramhaíola 

 

▪ Plean Bainistíochta 

Ceantair Abhantraí 

 

Treoirlínte 

Pleanála 

Réigiúnacha 

↓ 

Pleananna 

Forbartha 

 

 

Pleananna 

Ceantair Áitiúil 
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1.1.2 Treoirlínte agus Treoracha na n-Airí 

Deir Páirt II, Cuid 28 den Acht um Phleanáil agus Forbairt 2000, mar atá leasaithe, go 

bhféadfadh an t-Aire treoirlínte a eisiúint uair ar bith a bhféadfadh Údaráis Pleanála aird a 

thabhairt orthu maidir le cur i ngníomh a gcuid fheidhmeanna. Faoi láthair áirítear; Pleanáil 

Mhiondíola, Cúram Páistí, Forbairt Tuaithe Inbhuanaithe, Caomhnú Ailtireachta, 

Tírdhreacha, Dearadh Uirbeach, Bainistíocht Fhorbartha, Cairéil, Scoileanna, 

Teileachumarsáid, Bainistíocht Riosca i gcás Tuillte, Fuinneamh Gaoithe, Caomhnú na 

gCrann, Measúnú Tionchair Timpeallachta agus Measúnú Timpeallachta Straitéiseach, sna 

treoirlínte seo. 

 

1.1.3 Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha do Réigiún an Oirdheiscirt 2010-2022 

Cuireann Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha creatlach pleanála straitéiseach ar fáil do Réigiún 

an Oirdheiscirt atá meáite ar an Straitéis Spáis Náisiúnta a chur i bhfeidhm ar bhonn 

réigiúnach agus forbairt cothromaithe réigiúnach a bhaint amach. Tugadh Treoirlínte Pleanála 

Réigiúnacha (T.P.R) isteach do Réigiún an Oirdheiscirt don chéad uair i 2004 agus rinne an t-

Údarás Réigiúnach Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha leasaithe chun an tréimhse 2010-2022 a 

chlúdach ar an 26ú Iúil 2010. Tá polasaithe ard-leibhéil a thugann bonn eolais do na h-

Údaráis Áitiúla sna. T.P.R seo agus iad ag ullmhú agus ag déanamh ath-bhreithniú ar na 

Pleananna Forbartha oiriúnacha, rud a chuireann chomhtháthú soiléir i bpolasaithe pleanála 

agus forbartha ó bhonn náisiúnta go bonn réigiúnaigh go bonn áitiúil. 

 

1.1.4 An t-Acht um Phleanáil agus Forbairt 2000, mar atá leasaithe (leasaithe 

reachtúla san áireamh) 

Éilíonn Acht um Phleanáil agus Forbairt 2000 (mar atá leasaithe), an t-Acht as seo amach, ó 

Údarás Pleanála go ndéanfadh sé Plean Forbartha dá limistéar feidhme gach sé bliana. Tá gá 

le Plean Forbartha chun straitéis ghinearálta a leagan amach do phleanáil chuí agus forbairt 

inbhuanaithe an limistéir agus ní mór ráiteas scríofa agus plean nó pleananna a léiríonn 

cuspóirí forbartha limistéir an phlean, a leagann amach bonn reachtúil do chur i ngníomh na 

pleanála fisiceacha, bheith iniata. Caithfidh croí-straitéis a bheith san ráiteas scríofa a 

thaispeánann go bhfuil cuspóirí forbartha sa Phlean comhsheasmhach le cuspóirí forbartha 

náisiúnta agus réigiúnacha atá leagtha amach sa Straitéis Spáis Náisiúnta 2002-2020 agus sna 

Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha do Réigiún an Oirdheiscirt 2010-2022. Ba chóir go mbeadh 

ráiteas leithleach leis an ráiteas scríofa a thaispeánann go bhfuil na cuspóirí forbartha sa 

Phlean comhsheasmhach, chomh fada agus is féidir, le caomhnú agus cosaint na 

timpeallachta. Tarlóidh athbhreithniú dhá bhliain ansin le dul chun cinn na bpolasaithe agus 

na gcuspóirí sa Phlean Forbartha Chontae a mheas, mar atá riachtanach de réir Cuid a 15 (2) 

den Acht um Phleanáil agus Forbairt 2000, mar atá leasaithe. 

 

Leagann Roinn 10(2) den Acht liosta d’aidhmeanna a bheidh iata san bPlean Forbartha. Seo 

iad a leanas: 

 

 Criosach Talún 

 Cur ar fáil bonneagair mar shampla iompar, áiseanna fuinnimh agus cumarsáide, 

soláthair uisce, diúscairt dramhaíola agus áiseanna ath-shaothraithe, seirbhísí drámh-

uisce agus aon seirbhísí choimhdeacha. 

 Caomhnú agus cosaint na timpeallachta 
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 Bainistíocht ar ghnéithe den tírdhreach atá tábhachtach do chomh-leanúnachas 

éiceolaíochta an ghréasáin Natura 2000 

 Cur chun cinn comhlíonadh na gcaighdeán agus na gcuspóirí timpeallachta atá 

bunaithe do dhobharlaigh uisce agus screamhuisce. 

 Comhtháthú a dhéanamh idir phleanáil agus fhorbairt inbhuanaithe an limistéir le 

riachtanais sóisialta, pobail agus cultúrtha an limistéir agus a phobal. 

 Nádúr an tírdhreacha a chaomhnú, amhairc agus ionchais agus áiseanna na n-áiteanna 

mar aon le gnéithe áilleachta nó suime nádúrtha a chaomhnú san áireamh. 

 Caomhnú na gcearta slí poiblí a thugann rochtain ar chladach, sliabh, imeall locha, 

bruach abhann áiteanna áilleachta nádúrtha nó áise aeraíochta eile. 

 Cosaint na struchtúr, nó páirteanna de struchtúir a bhfuil suim faoi leith ag baint leo ó 

thaobh ailtireachta, staire, seandálaíochta, ealaíne, cultúrtha, eolaíochta, sóisialta nó 

teicniúla de 

 Caomhnú charachtair na limistéir faoi chaomhnú ailtireachta 

 Forbairt agus athnuachan na gceantar a bhfuil gá leis. 

 Cóiríocht a chur ar fáil don lucht taistil agus úsáid na n-áiteanna ar leith ar mhaithe le 

seo. 

 Caomhnú, feabhsú agus síneadh na n-áiseanna agus áiseanna aeraíochta 

 Smacht ar bhunaíochtaí nua agus iad atá ann cheana féin faoi fhorálacha na 

dTreoraithe Mór-thimpiste 

 Seirbhísí a chur ar fáil don phobal, mar shampla, scoileanna, creiseanna agus áiseanna 

oideachais agus cúram páistí eile. 

 Oidhreacht teanga agus cultúrtha na Gaeltachta a chosaint 

 Lonnaíocht inbhuanaithe agus straitéisí iompair a chur chun cinn i limistéir uirbeacha 

agus tuaithe, bearta a chur chun cinn chun éileamh fuinnimh a laghdú, chun astú 

ceaptha teasa antrapaigeanacha a laghdú agus chun an gá atá le dul i ngleic le h-athrú 

aeráide a phlé 

 Creatlach a chur ar fáil d’aitheantas, measúnú, cosaint, bainistíocht agus pleanáil 

tírdhreacha 

1.1.5 Plean Bainistíochta Abhantraí an Oirdheiscirt 

Tá Ceantar Abhantraí an Oirdheiscirt ar cheann de na ceantair abhantraí is mó in Éirinn. Tá 

ithreacha mhótúla an Oirdheiscirt an-oiriúnach do thalmhaíocht agus úsáidtear leath na talún 

do churaíocht agus féarach. Freastalaíonn uiscí an cheantair ar iascaireacht agus 

gníomhaíochtaí bádóireachta. Tá uisce criticiúil d’eacnamaíocht Réigiúin an Oirdheiscirt sa 

tslí go ngineann sé agus caomhnaíonn sé saibhreas trí ghníomhaíochtaí mar talmhaíocht, 

foraoiseacht, uisce-shaothrú, giniúint cumhachta, tionsclaíocht, seirbhísí, iompar agus 

turasóireacht a chur ar fáil. Is acmhainn leochaileach é an t-uisce, áfach, agus caithfear é a 

chosaint. Leagann Plean Bainistíochta Abhantraí an Oirdheiscirt polasaithe agus cuspóirí 

amach atá meáite ar Cheantar Abhantraí an Oirdheiscirt a chosaint agus a fheabhsú. 

 

1.2 COMHAIRLIÚCHAN POIBLÍ 

Forbraíodh Plean Forbartha Chontae Cheatharlach tar éis comhairliúcháin fhairsinge ar na 

ceisteanna a ndéanfar plé orthu anseo. Thug Comhairle Contae Cheatharlach fógra den 

chuspóir a bhí acu athbhreithniú a dhéanamh ar Phlean Forbartha Chontae Cheatharlach 

2009-2015 ar an 28ú Lúnasa, 2013. Dáileadh Páipéar Mórcheiste go forleathan leis an 

dteideal “Plean Forbartha Chontae Cheatharlach 2015-2021 Páipéir Mórcheiste- Treorú le do 
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Thuairim a Nochtadh” maidir le Athbhreithniú an Phlean Forbartha. Cuireadh srath seisiúin 

comhairliúchán poiblí ar siúl ina raibh an deis ag baill den phobal agus grúpaí sainleasa 

bualadh le h-ionadaithe ón Roinn Pleanála agus lena gcuid tuairimí agus a gcuid moltaí a 

chur in iúl. Fuarthas aighneachtaí scríofa agus cuireadh comhairliúcháin ar siúl le réimse 

fairsing geallsealbhóirí agus soláthraithe seirbhíse. 

 

Cuireadh seisiúin Eolais Poiblí ar siúl sna h-ionaid seo a leanas mar chuid d’athbhreithniú an 

Phlean Fhorbartha Chontae: 

 

Muine Bheag Dé Máirt 1
ú
 Deireadh Fómhair, 2013 2.30 i.n. - 4.30 i.n. 

Muine Bheag Dé Chéadaoin 9
ú
 Deireadh Fómhair, 2013 5.00 i.n. - 7.00 i.n. 

An Tulach Dé Chéadaoin 2
ú
 Deireadh Fómhair, 2013 2.30 i.n. - 4.30 i.n. 

Ceatharlach Déardaoin 3
ú
 Deireadh Fómhair, 2013 2.30 i.n. - 4.30 i.n. 

 

Próiseas Ullmhúcháin Phleanála 

 

TRÉIMHSE SEACHTAIN PRÓISEAS 

Tréimhse 1 1-8 Tús-chomhairliúchán poiblí agus taispeántais an pháipéir 

mhórcheiste 

Tréimhse 2 8-16 Tuarascáil an Bhainisteora ar aighneachta go baill tofa ar 

pháipéar mórcheiste 

Tréimhse 3 16-26 Breithniú na mball tofa ar Thuarascáil an Bhainisteora ar 

pháipéar mórcheiste 

Tréimhse 4 26-38 Ullmhúchán an Dréacht-phlean agus Tuarascálacha 

Timpeallachta 

Tréimhse 5 38-46 Breithniú na mball tofa ar Dhréacht-Phlean agus déan 

Dréacht-Phlean agus tuarascálacha timpeallachta.  

Tréimhse 6 46-48 Fógraíocht an Dréacht-Phlean agus tuarascálacha 

timpeallachta. 

Tréimhse 7 48-58 Comhairliúchán Poiblí ar Dhréacht-Phlean agus 

tuarascálacha timpeallachta. 

Tréimhse 8 58-70 Tuarascáil an Bhainisteora ar aighneachtaí ar Dhréacht –

Phlean 

Tréimhse 9 70-82 Breithniú na mball tofa ar Dhréacht-Phlean agus Tuarascáil an Bhainisteora 

Plean forbartha a dhéanamh seachas má mholtar leasaithe ábhartha 
Tréimhse 10 82-85 Publish Notice if Material Amendment(s) on Draft Plan 

Foilsigh an Fógra má tá leasú ábhartha ar Dhréacht- Phlean 

Tréimhse 11 85-89 Comhairliúchán poiblí ar leasaithe ábhartha amháin 

Tréimhse 12 89-93 Tuarascáil an Bhainisteora ar aighneachtaí na leasaithe 

ábhartha 

Tréimhse 13 93-99 Plé na mball tofa ar Thuarascáil an Bhainisteora 
Agus Cruthaíocht an Phlean Fhorbartha 
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1.3 RÓL NA SEIRBHÍSE PLEANÁLA 

Tá soláthar seirbhíse ar ard-chaighdeán den chrúinn riachtanais agus lárnach d’fheidhm an 

Údaráis Áitiúil. Feidhmíonn sé mar threoir do riachtanais agus do pholasaithe an Údaráis 

Phleanála dóibh siúd a bhfuil suim acu dul sa tóir ar fhorbairt, chomh maith le slí a chur ar 

fáil chun an pobal ginearálta a chur ar an eolas faoi conas a déanfar measúnú ar mholtaí 

forbartha. 

 

Tá struchtúr na seirbhíse treoraithe ag an reachtaíocht phleanála agus tá dhá mhór-chuid aige 

(1) An Plean Forbartha a leagann amach polasaithe ginearálta agus (2) Bainistíocht 

Fhorbartha – is é seo an próiseas a mheastar iarratais aonaracha i gcoinne pholasaithe an 

Phlean Forbartha. 

 

Tá ról suntasach ag an Plean Forbartha freisin mar uirlis chun forbairt a chur chun cinn agus 

chun í a rialú. Is próiseas cinnteoireachta í an phleanáil fhisiceach conas bainisteoireacht a 

dhéanamh ar athraithe sa timpeallacht fhisiceach chun cuspóirí sóisialta agus eacnamaíoch a 

bhaint amach agus bíonn tionchar mór ag suíomh ar an bpróiseas seo go minic. Ní mór don 

Phlean Forbartha Chontae fís soiléir den chontae bheith aige, anois agus don todhchaí. 

 

1.4 CEATHARLACH AS GAEILGE/CEATHARLACH 

DÁTHEANGACH 

 

Agus Ceatharlach ag oibriú i dtreo bheith ina bhaile dátheangach, beidh an Ghaeilge le sonrú 

níos soiléire sa Chontae agus an plean do Cheatharlach dátheangach á chur i bhfeidhm. Tá ról 

tábhachtach le glacadh ag an gComhairle Contae sa phlean seo agus tabharfaidh sé faoi 

seirbhísí dhátheangacha a chur ar fáil chomh maith le oibriú mar pháirtí i dtionscnaimh chun 

láithreacht so-fheicthe a thabhairt don Ghaeilge sa Chontae agus úsáid na teanga Gaeilge a 

chur chun cinn. 

1.5 CUIMSIÚ SÓISIALTA 

 

Is próiseas é cuimsiú sóisialta a chabhraíonn le daoine bheith páirteach go h-iomlán san saol 

ar bhonn eacnamaíochta, sóisialta agus cultúir. D’fhéadfadh daoine bheith eisiata ón sochaí i 

gcás nach mbeadh rochtain cothrom acu ar sheirbhísí, ar áiseanna, ar acmhainní agus ar 

deiseanna. Tá an Chomhairle tiomanta do shochaí sóisialta níos cuimsithí a fhorbairt ar fud 

Chontae Cheatharlach agus díríonn an Plean Forbartha Contae ar chuimsiú sóisialta a chur 

chun cinn agus a éascú do gach duine sa chontae. D’aithin an Plean spriocghrúpaí mar 

shampla páistí agus daoine óga, cúramóirí, daoine aosta, daoine faoi mhíchumas, grúpaí 

mionlaigh eitneacha agus an lucht taistil. 
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1.6 MEASÚNACHT STRAITÉISEACH 

TIMPEALLACHTA 

 

Éilíonn Treoir Measúnachta Straitéiseach Timpeallachta an Aontais Eorpaigh (2001/42/EC), 

(déantar trácht air mar Treoir SEA freisin) ó na ballstáit uile go ndéanfaidís measúnacht 

shistéamach ar na tionchair shuntasacha dealraitheacha ar an timpeallacht a thiocfadh de 

bharr cur i bhfeidhm plean nó clár sula nglacfar leis. Tá sé riachtanach go ndéanfaí 

Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta do Phlean Forbartha Chontae. 

 

Rinneadh Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta den phlean agus de na polasaithe mar 

chuid den phróiseas Ath-breithnithe Phlean Forbartha chun tionchair dealraitheacha 

timpeallachta na bpolasaithe a leagtar amach sa Phlean Forbartha Contae a mheas. 

 

Áirítear an Tuarascáil Timpeallachta SEA sna h-aguisíní. Cé nach meastar go mbeadh droch-

iarmhairtí suntasacha ar an timpeallacht mar thoradh ar an bPlean agus ar na polasaithe, 

leagann an tuarascáil Timpeallachta amach bearta maolaithe a bhféadfaí a chur i bhfeidhm 

chun dul i ngleic le gach iarmhairt dealraitheach ar an timpeallacht agus leagann sí amach 

Clár Faireacháin freisin. 

 

Anuas ar an bPlean Forbartha Chontae, glacfaidh an Chomhairle le polasaithe chun an 

timpeallacht a chosaint ar bhonn áitiúil trí phleananna ceantair áitiúil a chur i bhfeidhm. 

Beidh Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta den phlean in éineacht le cuid acu, mar atá 

riachtanach. 

 

1.7 TREOIR MAIDIR LE GNÁTHÓGA 

 

Thug an t-Aontas Eorpach isteach an Treoir maidir le h-Éin i 1979 agus an Treoir maidir le 

Gnáthóga i 1992 chun dul i ngleic leis an meath fad-téarmach ar bhithéagsúlacht ar fud na 

hEorpa. Is ceann de príomhaidhmeanna na Treoracha stádas caomhnaithe fabhrach na 

ngnáthóga agus speicis nádúrtha a chaomhnú agus a athbhunú aon áit a bhfuil gá, ar fud na 

hEorpa. 

 

Bunaíodh gréasán láithreán a nglaotar Natura 2000 orthu i dteannta a chéile. Áirítear 

láithreáin Eorpacha a bhfuil tábhacht ar leith ag baint leo do ghnáthóga agus speicis tearca, i 

mbaol nó so-mhillte laistigh den Aontas Eorpach sa ghréasán seo. Maidir le láithreáin a 

bhaineann leis an ngréasán Eorpach Natura 2000 i gContae Cheatharlach, is iad seo a leanas 

na cinn a bhaineann leis: 

 Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta is iarrthóir 

 Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta 

Roghnaítear CSC le cosaint agus le caomhnú na ngnáthóga atá liostáilte ar Iarscríbhinn I agus 

speicis (nach éin iad) agus a ngnáthóga liostáilte ar Iarscríbhinn II den Treoir Maidir le 
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Gnáthóga. Teastaíonn bearta caomhnaithe speisialta ó ghnáthóga in Iarscríbhinn I toisc go 

bhfuil siad i mbaol san Aontas Eorpach. Tá fo-thacar dóibh seo, gnáthóga tosaíochta 

Iarscríbhinn I i mbaol díothaithe, agus de bharr seo tuilleann siad bearta caomhnaithe 

speisialta. 

 

Roghnaítear CSC do chaomhnú speicis na n-éan fiáine atá i mbaol. Níl aon CSC faoi láthair i 

gContae Cheatharlach cé go bhfuil roinnt i gcontaetha in aice láimhe. 

 

Maidir le láithreáin Natura 2000, déanadh Measúnacht Oiriúnach leithleach den Phlean 

Forbartha Contae, chun iarmhairtí an phlean agus a pholasaithe/ cuspóirí a mheas, go h-

aonarach nó i dteaglaim le pleananna agus tionscadail eile, ar an ngréasán Natura 2000, agus 

Ceantair Oidhreachta Náisiúnta (CNO), mar atá riachtanach de réir Ailt 6 (3) agus (4) den 

Treoir maidir le Gnáthóga 92/43/EEC, agus cuirtear í i láthair mar Thuarascáil Éifeachtach 

Natura atá mar chuid d’ Aguisíní an phlean seo. 

1.8 FORBAIRT INBHUANAITHE 

 

Tá forbairt inbhuanaithe sainmhínithe mar fhorbairt a fhreastalaíonn ar éilimh na glúine seo 

gan cur isteach ar chumas na nglúin atá le teacht freastal ar a n-éilimh féin. Éilíonn Acht um 

Phleanáil agus Forbairt 2000, mar atá leasaithe, ón Phlean Forbartha Chontae Cheatharlach 

straitéis ghinearálta do phleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe an chontae a chur ar fáil. Is é 

an sainmhíniú a thugann an t-Údarás Pleanála, ar mhaithe leis an Plean Forbartha, ar 

phleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe ná a chinntiú go mbaintear cothromaíocht amach 

idir gnéithe eacnamaíochta, sóisialta, cultúrtha agus timpeallachta ar leas coiteann na nglún sa 

chontae faoi láthair agus sa todhchaí. 

 

’Siad bun-ghnéithe den fhorbairt inbhuanaithe iad caomhnú na n-acmhainní nádúrtha, cosaint 

na timpeallachta nádúrtha, gréasáin forbartha neamhdhíobhálach don timpeallacht, éifeacht 

fuinnimh agus ardchaighdeán deartha. Díríonn an Plean ar chomhtháthú fostaíochta, iompair, 

scoileanna, áiseanna pobail, áiseanna eile agus lonnaíochtaí inbhuanaithe uirbeacha agus 

tuaithe mar mheicníochtaí príomha le h-in-bhuanaithe a bhaint amach. 

 

Tá gnéithe timpeallachta comhtháthaithe go h-iomlán in ullmhúchán an Phlean mar thoradh 

ar phróisis Mheasúnachta Straitéise Timpeallachta (SEA) agus Measúnacht Oiriúnach. Is iad 

feidhmeanna na bpróisis seo ná ard-chaighdeán cosanta a thabhairt don timpeallacht agus do 

láithreáin Natura 2000 faoi seach. 

 

1.9 ACHOIMRE 

 

Mar achoimre, cuirfidh Plean Forbartha Chontae Cheatharlach 2015-2021 na rudaí seo a 

leanas ar fáil: 

 

 

 Straitéis fhorbartha spáis inbhuanaithe chun suíomh na forbartha a threorú 
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 Treorú soiléir ar úsáid na talún sa todhchaí agus an patrún forbartha thar na sé bliana 

atá le teacht 

 Creatlach d’infheistíocht sa bhonneagar fisiceach agus sóisialta sa todhchaí 

 Creatlach do gheilleagar an chontae a fhorbairt 

 Bainistíocht agus rialú trí caighdeáin atá le baint amach i bhforbairtí nua a chur in iúl 

 Bealaí chun an timpeallacht uirbeach agus tuaithe a chaomhnú agus a fheabhsú agus 

chun éagsúlacht an tírdhreacha nádúrtha agus cultúrtha a chosaint. 

 Treorú d’infheisteoirí poiblí agus príobháideacha maidir le h-úsáid talún agus forbairt 

 Creatlach d’fhorbairt na turasóireachta i gContae Cheatharlach. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

CAIBIDIL A DÓ — STRAITÉIS FHORBARTHA 
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2.0 FÍS DO CHONTAE CHEATHARLACH 2015-2021 

 

Tá tiomantas i gcroí-lár na físe do Cheatharlach go n-oibreoidh Comhairle Contae 

Cheatharlach ar leas coiteann na ndaoine i gContae Cheatharlach i gcomhpháirtíocht leis na 

pobail agus na gníomhaireachtaí oiriúnacha chun seirbhísí ar ardchaighdeán a chur ar fáil 

agus chun forbairt inbhuanaithe eacnamaíochta, sóisialta agus cultúrtha a chur chun cinn do 

ghlúin faoi láthair agus sa todhchaí. Tógann an Straitéis Fhorbartha seo do Chontae 

Cheatharlach don tréimhse 2015-2021 ar an bhfís a leagadh amach sa Phlean Forbartha 

Chontae Cheatharlach 2009-2015, chun contae beoga a bhaint amach le deiseanna, 

ardchaighdeán saoil agus timpeallacht tharraingteach ar ardchaighdeán. 

 

Déanfaidh Comhairle Contae Cheatharlach iarracht an Contae a fhorbairt trí fhorbairt 

eacnamaíochta, sóisialta agus cultúrtha a chur chun cinn, ag baint buntáiste as a shuíomh 

réigiúnach straitéiseach i réigiún an Oirdheiscirt. 

 

Aithníonn an Straitéis ceannasaíocht Bhaile Cheatharlach ar an gceantar mórthimpeall. Suite 

ar an taobh thuaidh de réigiún an Oirdheiscirt, tá naisc láidre bunaithe ag Ceatharlach le Baile 

Átha Cliath, réigiún an Lár-Oirthir agus Lár na Tíre. Freastalaíonn sé mar lárionad 

tábhachtach tráchtála, miondíola, oideachais agus cultúir do réigiún an Oirdheiscirt agus do 

chontaetha Chill Dara, Laoise, Bhaile Átha Cliath agus Chill Mhantáin sna réigiúin 

tadhlacha. Tá suíomh maighdeogach Cheatharlach neartaithe anois ag an mótarbhealach nua 

M9 agus seirbhísí feabhsaithe chomaitéara agus idir-chathracha ar an iarnród Bhaile Átha 

Cliath- Ceatharlach- Port Láirge. Cuireann an bealach náisiúnta tábhachtach, an N80, naisc 

díreacha idir Ceatharlach agus Calafort Ros Láir agus go dtí réigiún Láir na Tíre agus 

freastalaíonn Bus Éireann agus seirbhísí phríobháideacha bhus idir Ceatharlach agus bailte 

príomhúla eile. 

 

Tabharfaidh an Chomhairle Contae tacaíocht, chomh maith, d’fhorbairt na bpobal chomh-

ghreamaitheacha sna bailte, sráidbhailte agus ceantair thuaithe agus cuirfidh sí ardchaighdeán 

timpeallachta agus áiseanna chun cinn. Is ceann scríbe é Ceatharlach freisin do go leor 

cuairteoirí agus turasóirí a bhaineann taitneamh as na h-áiseanna nádúrtha, as an oidhreacht 

agus as saol cultúrtha an Chontae. 
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Léarscáil 2.1 Plean Forbartha Cheantair Chontae Cheatharlach. 

 

 

 

2.1 SPRIOCANNA STRAITÉISEACHA 

Bainfear amach an Fhís don Chontae trí iarracht a dhéanamh Spriocanna Straitéiseacha a 

bhaint amach agus cabhróidh na polasaithe mionsonraithe atá mar chuid den phlean seo na 

spriocanna straitéiseacha a chur i bhfeidhm go rathúil. 

 

Spriocanna Straitéiseacha: 

 An caighdeán timpeallachta saoil is airde is gur féidir a chur chun cinn, i gceantair 

uirbeacha agus thuaithe do shaoránaigh Chontae Cheatharlach uile. 
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 Pobail tuaithe a chaomhnú trí thacaíocht a thabhairt do thalmhaíocht, do 

ghníomhaíocht eacnamaíochta, d’fhorbairt chothrom na lonnaíochtaí tuaithe a chur 

chun cinn agus bonn daonra seasmhach a choimeád. 

 Fás inbhuanaithe Chontae Cheatharlach a éascú de réir an struchtúir lonnaíochta agus 

an Tábla Chroí-Straitéise 

 Forbairt Chónaithe a spreagadh le bheith suite ar thalamh atá criosach go h-oiriúnach 

áit a bhfuil bonneagar sóisialta, pobail agus fisiceach cheana féin nó pleanáilte. 

 Forbairt eacnamaíochta chothromaithe agus inbhuanaithe agus fostaíocht a chur chun 

cinn trí chinntiú go bhforbrófar réimse ilchineálach earnálacha eacnamaíochta. 

 Rochtain ar thithíocht a éascú agus a chur chun cinn le freastal ar éilimh éagsúla 

teaghlaigh agus tionachta ar bhealach inbhuanaithe. 

 Tógáil ar dheiseanna turasóireachta Chontae Cheatharlach ar bhealach cothromaithe 

agus inbhuanaithe. 

 Tacaíocht a thabhairt do sholáthar iompair poiblí feabhsaithe, tionscnaimh 

pobalbhunaithe san áireamh 

 Soláthar agus feabhsú an bhonneagair shóisialta agus áise a éascú agus rochtain a chur 

ar fáil d’áiseanna phobail nua agus dóibh atá ann cheana ar fud an Chontae do na 

cónaitheoirí ar fad. 

 Ardchaighdeán saoil agus sláinte mhaith a chinntiú do mhuintir Cheatharlach trí 

chóireáil fuíoll uisce agus soláthair uisce a chaomhnú agus a fheabhsú agus 

drochthionchair na forbartha ar an timpeallacht a íoslaghdú trí pholasaithe do 

bhainistíocht fuíll agus astúcháin a chur i bhfeidhm. 

 Tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt bhonneagair phríomha mar shampla 

teileachumarsáid, leictreachas, gás chun forbairt eacnamaíoch agus rochtain ar 

mhargaí fuinnimh malartacha a éascú 

 Rochtain oiriúnach do chách, inrochtaineacht agus éascaíocht ghluaiseachta le taobh 

bóithre agus cosáin a chur ar fáil mar thosaíocht. 

 Oidhreacht thógtha agus nádúrtha agus tírdhreach Chontae Cheatharlach a chosaint, a 

chaomhnú agus a fheabhsú do ghlúin atá le teacht; carachtar sainiúil Chontae 

Cheatharlach a neartú trína chinntiú go ndéantar láithreáin agus speicis le tábhacht 

bhith-éagsúlachta a aithint, a chaomhnú agus a bhainistiú go h-oiriúnach agus tuiscint 

agus taitneamhacht d’oidhreacht an Chontae a chur chun cinn. 

 Ardchaighdeán dearaidh ailtireachta a chur chun cinn i bhfoirgnimh nua uile i 

gceantair uirbeacha agus tuaithe i gContae Cheatharlach — foirgnimh thráchtála, 

cónaithe agus poiblí le h-éifeacht fuinnimh deartha i bhfoirgnimh nua ar fad. 

 Leibhéal riosca i gcás tuillte a íoslaghdú do dhaoine, gnólachtaí, bonneagar agus 

timpeallacht trí rioscaí i gcás tuillte atá ann cheana féin agus go h-áirithe iad sin a 

d’fhéadfaí bheith ann sa todhchaí a aithint agus a bhainistiú. Cuirfear riosca i gcás 

tuillte isteach sa phróiseas cinnteoireachta d’fhorbairt todhchaí agus úsáid na talún sa 

Chontae, ar bhealach comhtháite, réamhghníomhach agus trédhearcach de réir mar a 
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léiríonn dea-chleachtas fabhraithe. 

 Forbairt acmhainní fuinnimh in-athnuaite an Chontae a chur chun cinn, go h-áirithe 

ón bhfuinneamh gaoithe, fuíoll-ábhar, gréine, uisce agus bith-mhais, faoi réir gnáth-

phleanála agus riachtanais timpeallachta 

 An Gréasán Bóithre Náisiúnta Straitéiseach a chosaint sa Chontae de réir 

sholáthraithe an Pholasaí Náisiúnta, go háirithe na Treoirlínte RCORÁ d’Údaráis 

Pleanála ar ‘Pleanáil Spáis agus Bóithre Náisiúnta’ 

 

2.2 DEISEANNA FORBARTHA STRAITÉISEACHA 

 

Díreoidh an Straitéis Fhorbartha ar Dheiseanna Forbartha Straitéiseacha don Chontae le 

tacaíocht ó na polasaithe sa Phlean. 

 

DFS 1 Oideachas agus Taighde 

Tá forbairt leanúnach Cheatharlach mar ionad oideachais agus thaighde bunúsach d’fhorbairt 

ghinearálta an Bhaile agus an Chontae. De bharr an fháis san earnáil seo, tá IT Ceatharlach 

agus Coláiste Cheatharlach (Naomh Pádraig) tar éis fás i méid agus stádas mar institiúidí 

náisiúnta le saineolas i réimsí éagsúla. In éineacht le Teagasc, an chuideachta taighde agus 

comhairleach náisiúnta talmhaíochta i bPáirc an Darach, tá na h-institiúidí seo i gcroílár an 

gheilleagair áitiúil le naisc thábhachtacha bunaithe le tionsclaíocht. Cuirfidh an earnáil seo 

deiseanna foghlama fad saoil chun cinn, chomh maith le rochtain ar thraenáil agus oideachas 

do chónaitheoirí a fheabhsú chun go gcuirfí feabhas ar scileanna an phobail áitiúla. 

 

DFS 2 Fiontraíocht agus Fostaíocht 

Tá deiseanna forbartha eacnamaíochta straitéiseacha i gCeatharlach feabhsaithe ag bonneagar 

eacnamaíoch agus sóisialta níos leithne le IT Ceatharlach, Coláiste Cheatharlach, Ionad 

Thaighde Talmhaíochta Teagasc, Ionad VISUAL agus Amharclann George Bernard Shaw. 

Tá feabhas tar éis teacht ar an ngréasán snáithíneach leathanbhanda, áirgí eile, an gréasán 

iarnród a cheanglaíonn Port Láirge, Ceatharlach agus Baile Átha Cliath, an N80, an M9 agus 

an gréasán bóthair laistigh den Chontae le deich mbliana anuas. 

 

Cruthaíonn an ilchineálacht tráchtála agus ardoideachais agus taighde atá ann geilleagar 

láidir, éifeachtach a chuireann níos mó post agus réimse fairsing fiontraíochta tionsclaíocha, 

tráchtála agus miondíola ar fáil, ar féidir le cónaitheoirí agus cuairteoirí ar aon teacht orthu go 

h-éasca. 

 

Is cuid tábhachtach den bhonn eacnamaíoch sa Chontae í an earnáil láidir mhiondíola i 

gCeatharlach agus leanfaidh a tionchar ar aghaidh ag fás sa réigiún mórthimpeall. 

 

DFS 3 Bonneagar 

Tá neart eacnamaíoch Cheatharlach bunaithe ar an rochtain mhaith atá ann ar bhonneagar 

iompair, an gréasán bonneagair uisce agus fuíoll uisce ag suímh straitéiseacha agus an 

gréasán de pháirceanna gnó, eastáit tionsclaíocha agus talamh atá criosach do Fhiontraíocht, 

do Fhostaíocht agus do Tionscadal. Is gá go dtabharfadh Comhairle Contae Cheatharlach 
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tosaíocht d’fhorbairt an bhonneagair straitéisigh chun tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt 

inbhuanaithe Chontae Cheatharlach. 

 

Iompar 

Is scéimeanna iad seo a leanas a roghnaíodh iad mar bhonneagar iompair príomha : 

 

 Uasghrádú an N80 mar phríomhbhealach idir-réigiúnach 

 Uasghrádú an R418 ón Tulach go dtí Díseart Dhiarmada agus M9 Acomhal 4 

 Forbairt an Ghréasáin Náisiúnta Rothaíochta trí Chontae Cheatharlach 

 Bóthar Chill Chainnigh- Loch Gorman N80-R448 (Bóthar Faoisimh an Deiscirt) 

 

Is gá go gcomhlíonfadh na tionscadail bonneagair iompair tosaíochta uile prionsabail na 

forbartha inbhuanaithe agus go ndéanfaí measúnacht orthu de réir riachtanais Ailt 6 de 

Threorú Maidir le Gnáthóga an Aontais Eorpaigh. 

 

Tá an líne iarnród Baile Átha Cliath – Ceatharlach - Port Láirge tar éis feabhas comh-

sheasmhacha a dhéanamh ar sheirbhísí paisinéara le deich mbliana anuas. Tabharfaidh 

polasaí ‘Taisteal níos Cliste’ an rialtais chun taisteal inbhuanaithe a chur chun cinn agus chun 

athrú modhúil ó ghluaisteáin phríobháideacha go h-iompar poiblí a bhaint amach, tacaíocht 

do fheabhas ar an mbonneagar iarnróid agus do sheirbhísí ar an líne. 

 

D’éascódh bunú ionaid lasta iarnróid aistriú last-táille ó bhóthar go h-iarnród agus 

thabharfadh sé tacaíocht do chur i bhfeidhm PPO 5.15 de Threoirlínte Pleanála Réigiúnacha. 

Is cuspóir de chuid na Croí-Straitéise suíomh oiriúnach a aithint d’ionad lasta iarnróid a chur 

ar fáil sa chontae. 

 

Tugann Bus Éireann agus seirbhísí phríobháideacha bhus seirbhísí iompair thábhachtacha ó 

Cheatharlach go Baile Átha Cliath, Port Láirge agus go leor áiteanna eile. Cuireann an 

tseirbhís bhus tuaithe ‘Ring-a-Link’ nasc rí-thábhachtach ar fáil go dtí/ó bhailte agus 

sráidbhailte níos lú i gContae Cheatharlach. 

 

Is cuspóir de chuid an Údaráis Phleanála tacaíocht a thabhairt do fheabhsú agus méadú na 

seirbhísí bhus Idir-chathracha agus tuaithe agus do chomhtháthú níos fearr idir seirbhísí bhus 

áitiúla agus seirbhísí bhus agus traenach idir-chathracha. 

 

Bonneagar Uisce: 

Tabharfaidh uasghrádú agus forbairt an tsoláthair nua uisce agus bonneagar nua fuíoll uisce 

tacaíocht d’fhorbairt eacnamaíoch an chontae agus cuirfidh sé toilleadh sa bhreis ar fáil aon 

áit a n-aithnítear go bhfuil gá leis. 

 

DFS 4 Geilleagar Tuaithe 

Is í an talmhaíocht eochair na ngeilleagar tuaithe go traidisiúnta agus cé go raibh athraithe 

móra le 30 bliain anuas, beidh ról tábhachtach le glacadh aici go leanúnach i gContae 

Cheatharlach. Tá an earnáil seo níos ilghnéithí anois, áfach, ná mar a bhí, le teacht chun cinn 

na ngníomhaíochtaí atá cleithiúnach ar acmhainní nach bhfuil talmhaíocht-bhunaithe mar 

shampla gnó agra-bhia. Tá táirgeoirí ceardaí ar scála beag tagtha chun cinn sa Chontae a 

bhfuil fiontraíocht feirme ailtéarnacha forbartha ag go leor acu. Is gá go gcuirfeadh tionscal 

agra-bhia sa Chontae lena bhreisluach, go n-éagsúlódh sé a mhargaí agus go méadódh sé a 

tháirgiúlacht chun go mbeadh sé iomaíoch go fóill san aeráid eacnamaíochta atá faoi réim. Is 

cuspóir de chuid an phlean seo táirgeacht bhia do mhargaí áitiúla a chothú. 
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DFS 5 Foraoiseacht 

Is gné shuntasach den Chontae é an fhoraoiseacht le deich mbliana anuas mar thoradh ar 

scéimeanna sonraithe cúnaimh deontais. Meastar go mba chóir forbairt leanúnach na h-

earnála seo a chur chun cinn ar bhealach inbhuanaithe, comhoiriúnach le cosaint na 

timpeallachta. D’fhéadfadh an cumas foraoiseachta, i gcónasc le clár éagsúlaithe i bhfabhar 

plandaithe na leathanduilleach, déanta i dteannta le forbairt na siúlóidí fóillíochta, siúlóidí 

agus bealaí lúbtha bheith mar chomh-rogha d’fhorbairtí bhuaircíneacha speiceas amháin. 

Cuireann limistéir foraoise suímh oiriúnacha ar fáil do thóraíochta aeraíochta mar shampla 

rothaíocht sléibhe, fánaíocht, treodóireacht agus siúlóidí nádúrtha. 

 

DFS 6 Turasóireacht 

Tá na buntáistí a bhféadfadh turasóireacht a thabhairt don Chontae an-suntasach. Forbrófar 

creatlach pholasaithe do thurasóireacht inbhuanaithe san Chontae a dhíreodh ar na trí 

sócmhainní turasóireachta leathana seo a leanas atá ar fáil sa Chontae; 

 

• Cuir turasóireacht, seirbhísí agus áiseanna chun cinn do Shléibhte na Staighrí Dubha 

agus do na Bhailte agus do na Sráidbhailte in aice láimhe, i gcónasc le pobail áitiúla, 

úinéirí talún agus comhlachtaí turasóireachta oiriúnacha, chun cumas aeraíochta agus 

turasóireachta na Staighrí Dubha (Stua Laighean san áireamh) agus a gcúlchríocha a 

chomhlíonadh. Chomh maith le seo, le Séipéal Adelaide, tá sócmhainn suntasach 

oidhreachta ag Míseal ar bhealach oidhreachta na Staighrí Dubha ó Chluain na nGall/ 

Huntington go dtí an Charraig, an Bhuiríos agus Naomh Maoileoin. 

• Tugann oidhreacht seandálaíochta an Chontae deis turasóireachta le bheith fiosraithe 

• Tógann táirge an uiscebhealaigh ar nádúr tarraingteach abhainn na Bearú agus 

abhainn na Sláine. Is iad na riachtanais phríomha atá ag teastáil le go dtógfaí ar an 

ndeis seo na bealaí taobh leis an bpasáiste uiscebhealaigh a aithint agus nasctha leis, 

measúnacht ar riachtanais na gcuairteoirí, aithint na mol agus na nóid taobh le bealach 

na canála, agus pleanáil d’úsáidí oiriúnacha tráchtála sna suímh seo. Tá treorú 

dearaidh ar conas freastal ar fhorbairt fad is atá caighdeán na h-oidhreachta nádúrtha 

agus tógtha á chosaint, gréasán láithreáin Natura 2000 san áireamh, an- thábhachtach 

freisin. Beidh forbairt turasóireachta, go h-áirithe í sin a ghabhann le h-uiscebhealaí, 

faoi réir Measúnachta Oiriúnach de réir Ailt 6 den Treorú maidir le Gnáthóga. 

• Spreag agus cuir forbairt agus fás tionscail eachaí chun cinn i gContae Cheatharlach 

go h-áirithe tionscadail a ghabhann le scoileanna marcaíochta, fálróid ar chapaillíní 

agus forbairt na gcosán marcaíochta, a ghabhann le turasóireacht. 

 

Tá roinnt mhaith bailte agus sráidbhailte tarraingteacha i gContae Cheatharlach mar shampla 

Muine Bheag, An Bhuiríos, Ráthanna, Míseal, Cluain Mór, Tigh an Réileáin, Cluain na Gall, 

Leith-ghlinn an Droichid, Naomh Maoileoin, Tigh na hInse agus an Tulach le tarraingtí 

suntasacha oidhreachta. Déanfaidh an Straitéis Fhorbartha iarracht ar chumas na suíomh seo a 

fhorbairt chun eispéireas an turasóra agus an chuairteora a uasmhéadú. 

 

DFS 7 Agrathurasóireacht 

Is foinse phríomha forbartha tuaithe í an turasóireacht. Ar bhonn náisiúnta, cuireann an 

tionscal turasóireachta le beogacht agus inmharthana réimse fhairsing fiontraíochta áitiúla, go 

h-áirithe i gceantair thuaithe. Cuireann an turasóireacht tuiscint níos fearr agus breithiúnas 

dearfach ar thraidisiúin agus modhanna maireachtála áitiúla chun cinn. Déanfaidh an 

Chomhairle gach iarracht forbairt na dtáirgí turasóireachta i gceantair thuaithe a chur chun 

cinn chun cur le h-éagsúlacht inbhuanaithe an gheilleagair thuaithe. 
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SDO 8 Tionscail Eastócacha 

Tá bonn saibhir acmhainní mianra sa Chontae a bhfuil tábhacht straitéiseach ag baint leo don 

gheilleagar áitiúil agus réigiúnach. Tá an Cairéal Aoil ag Cloch Ghrianáin ar cheann de 

cheithre cinn de chairéil aolchloiche sa tír a bhfuil inneachar chailciam mór go leor san 

aolchloch ann chun Aol Ceimiceach ar ardchaighdeán a dhéanamh agus tá tábhacht 

straitéiseach náisiúnta ag baint leis. Ta polasaí ar leith sa Phlean Forbartha Contae chun an 

acmhainn seo a chosaint agus a chothú. 

 

SDO 9 Fuinneamh 

Ag díriú ar chomh-roghanna fuinnimh, tá deiseanna fostaíochta i dtithe a iar-fheistiú 

d’éifeacht fuinnimh, ceardlanna deisithe a éascú, tionscal crua-adhmaid agus tionscal a 

dhéanann próiseáil ar ábhair in-athchúrsáilte a fhorbairt, chomh maith le traenáil agus 

oideachas a chur ar fáil sna gnéithe seo. Is gnéithe iad seo uile ar féidir leo foirmeacha 

fostaíochta inbhuanaithe a chruthú le linn tréimhse an phlean 2015-2021. 

 

DFS 10 Contae Dátheangach 

Cuir stádas dátheangach Chontae Cheatharlach chun cinn agus cuir úsáid na Gaeilge mar 

theanga bheo agus mar chuid de chultúr an Chontae chun cinn i gcomharthaíocht siopa agus 

sráide. 

 

2.3 TREOCHTAÍ DÉIMEAGRAFACHA AGUS 

SOCHEACNAMAÍOCH I GCONTAE 

CEATHARLACH 

2.3.1 Treochtaí Daonra 

Tá fás daonra suntasach tarlaithe sa Chontae le 20 bliain anuas, rud a léiríonn a stádas mar 

ionad réigiúnach d’oideachas, miondíol, tionscail agus cultúr, Taispeánann Tábla 1 (thíos) fás 

an daonra don Chontae ó 1991 i leith. 

 
 

Tábla 2.1. Fás an Daonra i gContae Cheatharlach. 

 

Bliain Daonra 

1991 40,942 

1996 41,616 

2002 46,014 

2006 50,349 

2011 54,612 
Foinse: CSO dálaí daonáirimh 

 

Tá cionroinn daonra Chontae Cheatharlach a chónaíonn laistigh de Mhór-cheantar 

Cheatharlach/ na Gráige ag dul i méid chomh maith mar a léiríonn an tábla seo thíos:- 

 

 

Tábla 2.2 Daonra Chontae Cheatharlach a chónaíonn laistigh de Mhór-cheantar Uirbeach 

Cheatharlach/ na Gráige 
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Tréimhse 

Daonáirimh 

Mór cheantar 

Uirbeach 

Cheatharlach/na 

Gráige 

Contae 

Cheatharlach 

Cionroinn Daonra 

Chontae 

Cheatharlach a 

Chónaíonn sa 

Mhór-cheantar 

Uirbeach  

1996 11,721 41,616 28% 

2002 18,487 46,014 40% 

2006 20,724 50,339 41% 

2011 23,030 54,532 42% 

 

 

 

2.3.2 Próifíl Shocheacnamaíoch 

Go traidisiúnta, bhíodh geilleagar an Chontae sainaitheanta ag déantúsaíocht agus 

déantúsaíocht bhia bunaithe ar thráchtearraí mar thoradh an chúlchríoch shaibhir 

thalmhaíochta agus earnáil seirbhísí tearcfhorbartha. D’athraigh an geilleagar áitiúil go 

suntasach le blianta beaga anuas. Tá an bonn tionsclaíoch déanta de réimse fairsing tionscail 

anois ó fhiontraíochta ilnáisiúnta, a fhostaíonn lucht oibre sciliúla de 100 duine agus níos mó 

go fiontraíochta an-bheag dhúchasacha a fhreastalaíonn ar mhargaí áitiúla go margaí 

idirnáisiúnta. 

 

D’aithin Údarás Réigiúnach an Oirdheiscirt easnaimh i mbonneagar agus leibhéil scile mar 

phríomhchúiseanna le tearc-fheidhmíocht réigiún an Oirdheiscirt agus tá roinnt de na h-

easnaimh seo tar éis dul i bhfeidhm ar an Mór-cheantar Uirbeach. Le blianta beaga anuas tá 

meath suntasach tar éis teacht ar choinníollacha eacnamaíochta náisiúnta le rátaí 

dífhostaíochta ag fás. Is ionann an cás i gCeatharlach, le roinnt comhlachtaí ceannasacha ag 

dúnadh mar shampla Braun, Lapple agus Comhlacht Siúcra na hÉireann, chomh maith le cúlú 

san earnáil tógála agus an fhostaíocht a ghabhann léí. Rinneadh dul chun cinn suntasach, 

freisin, áfach i ndul i ngleic leis na h-easnaimh a d’aithníodh i mbonneagar agus scileanna 

agus an geilleagar áitiúil a ath-threorú i dtreo earnálacha fáis dealraitheacha. Áirítear MSD 

agus Unum i measc na gcomhlachtaí nua atá tar éis bogadh go Ceatharlach. 

 

2.3.3 Athbhreithniú ar Dhálaí an Daonáirimh 

Nuair a rinneadh an daonáireamh i 2011, sheas dífhostaíocht i gContae Cheatharlach ag 

23.3%, figiúr a bhí os cionn an mheáin náisiúnta de 19% (Foinse: Daonáireamh 2011- Próifíl 

cheantair do Cheatharlach). Tá dífhostaíocht laghdaithe ó shin i leith toisc gur tharla 

téarnamh mall sa gheilleagar áitiúil. Seasann dífhostaíocht ag 12.1% i mí Feabhra 2014 

(meán náisiúnta 11.9%). 

 

Le 15 bliana anuas, tá iol-chultúr i bhfad níos mó ag baint le Ceatharlach le daonra 

ilchineálach imirceach ina chónaí sa chontae. Neamh-náisiúnaigh ba chúis le 11.1% de 

dhaonra Cheatharlach i 2011 le Polannaigh mar an grúpa is mó, á leanúint sa dara háit ag 

daoine ón Ríocht Aontaithe. Tagann pobail suntasacha eile sa Chontae ón Afraic agus ó 

thíortha in Oirthear na hEorpa (seachas an Pholainn) rud a bhíonn léirithe ag líon na n-ionad 

miondíola agus ceiliúrtha cultúrtha mar shampla Féile Scannán na hAfraice a chuirtear ar siúl 

gach bliain. 
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Mar thoradh ar seo tá réimse leathan teangacha le sonrú i measc na bpobal. Tar éis Béarla, 

bhí thart ar 36% den phobal in ann Gaeilge a labhairt agus ba í an Pholainnis an chéad teanga 

eile a labhraíodh le 4.2% den daonra. 

 

I dtéarmaí oideachais, bhí 17.4% den phobal oilte ag leibhéal bunscoile amháin, bhí 58.3% 

dóibh oilte go dtí leibhéal meánscoile agus bhí 24.3% oilte go dtí an tríú leibhéal. 

 

2.4 CROÍ-STRAITÉIS 

 

Éilíonn Achtanna um Phleanáil agus Forbairt 2000-2014 go mbeadh Croí-Straitéis i ráiteas 

scríofa an Phlean Fhorbartha a thaispeánann go bhfuil na cuspóirí forbartha sa Phlean 

Forbartha comhsheasmhach, chomh fada agus is féidir, leis na cuspóirí forbartha náisiúnta 

agus réigiúnacha a leagtar amach sa Straitéis Spáis Náisiúnta agus sna Treoirlínte Pleanála 

Réigiúnacha a ghabhann leo (Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha an Oirdheiscirt). 

 

Glacadh le Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha an Oirdheiscirt atá ann anois ar an 26ú Iúil 2010. 

Bhí siad bunaithe ar réamh-mheastacháin leasaithe náisiúnta agus réigiúnacha a bhí 

ullmhaithe ag an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil i mí Dheireadh 

Fómhair 2009. 

 

Leagann an Croí-Straitéis amach an chéimiúlacht lonnaíochta agus an leithdháileadh daonra 

do Chontae Cheatharlach, ag léiriú na n-áiteanna a thabharfaidh bonneagar agus seirbhísí atá 

ann cheana féin tacaíocht d’fhás agus d’fhorbairt sa todhchaí. Cuireann an Croí-Straitéis 

réasúnaíocht bunaithe ar thaighde do mhéid na talún criosach sa chontae le linn an tréimhse 

2010-2016 a shocrú, chomh maith le cur síos ar na staitisticí príomha agus na tosaíochtaí a 

chuireann taca leis an bPlean Forbartha. Tá na cuspóirí daonra a leagadh amach sna 

Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha 2010-2022 mar chuid den Chroí-Straitéis agus taispeántar 

conas a chuirfear na cuspóirí sa Straitéis Spáis Náisiúnta agus sna Treoirlínte Pleanála 

Réigiúnach i bhfeidhm i gContae Cheatharlach. Tugann an Croí-Straitéis aird, chomh maith, 

ar Phlean Infheistíochta Caipitiúla Uisce Éireann (CIP 2014-2016). 

 

Aithníonn an Croí-Straitéis gach lonnaíocht agus a ról sa Chontae, le cumas d’fhorbairt 

eacnamaíochta agus pobail inbhuanaithe i ngach baile, sráidbhaile agus i gceantair tuaithe 

Chontae Cheatharlach. 

 

Tá an t-eolas seo a leanas áirithe sa Chroí-Straitéis; 

 Spriocanna daonra réigiúnacha don Chontae 

 Eolas ar bhealaí iompair sa Chontae 

 Méid na talún atá ag teastáil le bheith criosach d’fhorbairt chónaithe don tréimhse 

2010-2016 

 Léiríonn sé conas a thabharfaidh forbairt sa todhchaí tacaíocht d’ iompar/do sheirbhísí 

atá ann cheana féin. 

 Cinntíonn sé go ndéanfar measúnacht ar riachtanais agus tosaíochtaí na talún atá 

criosach/ seirbhísithe cheana féin agus tailte criosacha nua ar bhonn pleanáilte. 
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 Cuireann sé creatlach ar fáil do scála, do chéimniú isteach, agus do shuíomh na 

forbartha nua, le h-aird á thabhairt ar sheirbhísí atá ann cheana féin agus infheistíocht 

phleanáilte thar na blianta atá le teacht. 

 Spriocanna Daonra 

 Prionsabail do dháileadh daonra atá molta anois agus sa todhchaí laistigh de cheantar 

an phlean agus laistigh den chéimiúlacht lonnaíochta. 

 

Tá Léarscáil Chroí-Straitéise agus Tábla Chroí-Straitéise mar chuid den Chroí-Straitéise 

freisin. 

 

2.4.1 Ionadú Bhaile Cheatharlach agus Mór-cheantar Uirbeach 

Cheatharlach/ Na Gráige 

I gcomhthéacs náisiúnta agus réigiúnaigh, leanfaidh an Mór-cheantar Uirbeach Cheatharlach/ 

Na Gráige le suíomh eacnamúil láidir iomaíoch a chaomhnú laistigh de Réigiún an 

Oirdheiscirt. Frámáiltear an Comh-phlean Spáis do Mór-cheantar Uirbeach Cheatharlach/ 

Na Gráige 2012-2018 ag treoirlínte náisiúnta agus réigiúnacha agus ag an struchtúr uirbeach, 

na feidhmeanna agus saintréithe uirbeacha ar leith don Mhór-cheantar Uirbeach 

Cheatharlach/ Na Gráige agus Réigiún an Oirdheiscirt go ginearálta. 

 

2.4.2 Straitéis Lonnaíochta Réigiúnach 

Faoin Straitéis Lonnaíochta Réigiúnach, bíonn forbairt réigiúnach tiomáinte ag tairseacha 

agus lonnaíochtaí móra uirbeacha a bhfuil tairseach chriticiúil daonra iontu. Ciallaíonn an 

tairseach chriticiúil seo gur féidir tacaíocht a thabhairt do réimse seirbhísí agus áiseanna agus 

is féidir leibhéil níos airde gníomhaíochta eacnamaíoch agus caighdeán saoil níos airde bheith 

ann mar thoradh. 

 

Is í Port Láirge an chathair thairsí ainmnithe Réigiúin an Oir-dheiscirt. Tacaíonn moil leis na 

cathracha tairsí a bhfuil sé ar intinn go mbeidís ina thiománaithe forbartha freisin. Is iad Cill 

Choinnigh agus Loch Gorman na moil san Oirdheisceart. Murab ionann le réigiúin áirithe 

eile, níl ceannasaíocht na tairsí agus na mol suntasach ó thaobh fhigiúirí daonra nó 

feidhmeanna uirbeacha san Oirdheisceart. Nótáiltear freisin gurb é Ceatharlach an lonnaíocht 

leis an dara ráta is airde fáis daonra i réigiún an Oirdheiscirt. Leagann Tábla 3 amach rátaí 

daonra agus fáis do na lonnaíochtaí príomha i ngach Údarás Áitiúil sa réigiún. 

 

2.4.3 Struchtúr Lonnaíochta Molta 

Tá an struchtúr lonnaíochta a leagtar amach sa Chroí-Straitéis comhsheasmhach leis an gcur 

chuige a thógtar sa Phlean Forbartha Chontae agus tá sé comhsheasmhach leis an straitéis 

lonnaíochta a leagtar amach i gcuid 3.3 de na Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha 2010-2022 do 

réigiún an Oirdheiscirt. Leagann sé seo amach an struchtúr lonnaíochta réigiúnach mar a 

leanas;- 

 Tairseach Réigiúnach 

 Moil agus Bailte Chontae 

 Bailte Ceantair (daonra 1,500-5,000) 

 Bailte agus Sráidbhailte eile 
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De réir na dTreoirlínte Tithíochta Tuaithe Inbhuanaithe, freastalaíonn an polasaí tithíochta 

tuaithe ar fhíor-riachtanas tithíochta, seachas éileamh atá ginte ag ceantair uirbeacha. 

Cinntíonn sé seo go dtugtar tosaíocht dóibh siúd a bhfuil gá go mbeidís ina gcónaí i gceantair 

thuaithe. Tá sé tábhachtach a léiriú, áfach, go gciallaíonn úsáid éifeachtúil na n-acmhainní 

teoranta do bhonneagar poiblí go mba chóir go mbeadh sé ar chumas na mbailte agus na 

sráidbhailte freastal ar thithíocht tuaithe a ghintear ag ceantair uirbeacha do dhaoine nach gá 

dóibh bheith ina gcónaí faoin tuath. 

 

Tábla 2.3 Fás Daonra i Réigiún an Oirdheiscirt 

 

Ceantar 

Uirbeach 

Stádas faoi NSS 

agus TPCOD 

Daonra 2006  Daonra 2011 

(ráta an fháis 

mar %) 

Cathair Phort 

Láirge 

Tairseach 49,213 51,519 (4.7%) 

Cill Choinnigh Mol 22,179 24,423 (10.1%) 

    

Loch Garman Mol 18,163 20,072 (10.5%) 

Ceatharlach Baile Chontae 20,724 23,030 (11.1%) 

Cluain Meala Baile Chontae 17,008 17,908 (5.3%) 

Dún Garbháin Baile Chontae 8,362 9,427 (12.7%) 

 

De réir na TPROD, ‘tá patrún lonnaíochta ar leith i Réigiún an Oirdheiscirt a idirdhealaíonn 

é ó cheantair eile ina mbeadh Cathair Thairsí amháin an-cheannasach. Is é Port Láirge, mar 

an chathair tháirsí, an chathair is mó sa réigiún ach tá struchtúr láidir uirbeach le sonrú sa 

réigiún murab ionann is réigiúin eile. Tá gréasán lonnaíochtaí suntasacha uirbeacha sa 

réigiún, Moil agus Bailte Chontae san áireamh, lena gcúlchríoch féin agus réimse tionchair 

agus seirbhísí fairsing ag gach ceann díobh, institiúid oideachais tríú agus ceathrú leibhéal 

san áireamh.’ 

 

Mar thoradh ar thíreolaíocht uirbeach leithleach Réigiúin an Oirdheiscirt, measann na 

treoirlínte go dtiomáinfidh Port Láirge, mar chathair tháirsí, Cill Choinnigh agus Loch 

Gorman chomh maith le Ceatharlach, Cluain Meala agus Dún Garbháin fás réigiúnach trí 

bhonn daonra mór agus sciliúil, cumas suntasach d’fheidhmeanna breise cónaithe agus 

fostaíochta agus córas iompar feabhsaithe a chur ar fáil. 
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Léarscáil 2.2 Comhpháirteanna Spásúla de Réigiún an Oirdheiscirt 

 
 

 

Ó thaobh an spáis de, roinneann na TPROD an Réigiún i sé fho-cheantair A-F. Tá 

Ceatharlach suite i bhFo-cheantar C- Ceatharlach agus Oir-Thuaisceart Chill Choinnigh. Is 

iad seo na príomhghnéithe a ghabhann le Ceantar C: 

 

- Naisc láidir le Réigiúin Lár na Tíre, Lár-Oirthir agus Baile Átha Cliath 

- Fás daonra láidir timpeall ar Bhaile Cheatharlach- Tionchar Mór-cheantair Átha 

Cliath le sonrú 

- Bailte agus sráidbhailte níos lú le bheith neartaithe. 

- Tithíocht tuaithe ginte ag ceantair uirbeacha le bheith maoirsithe agus rialaithe 

- Bonneagar Eacnamaíoch, Sóisialta agus Cultúrtha le bheith feabhsaithe 

 

Measann na TPCOD go gcuirfidh forbairt rathúil na dtairseacha, na mol agus na mbailte 

chontae suímh ar scála a mbeadh an daonra, na scileanna, seirbhísí gnó, bonneagar agus 

fiontraíocht riachtanach ar fáil don cheantar chun go meallfar Infheistíocht Díreach Eachtrach 

thar suímh iomaíocha cosúla sa tír seo agus go h-idirnáisiúnta agus chun go n-éascófaí 

gnólachtaí nua-thionscanta dúchasacha in ard-earnálacha cosúil leis an earnáil TFC. 

 

Leagtar amach roinnt gnéithe bhonneagair i gcuid 4.1 de na TPCOD chun tacú le forbairt na 

tairsí criticiúla agus chun réimse níos fairsinge fiontraíochta agus cruthaithe fostaíochta a 

chothú laistigh de na moil agus de na bailte chontae i Réigiún an Oirdheiscirt. 

 

- Bunú Ollscoile i Réigiún an Oirdheiscirt agus tuilleadh forbartha ar Institiúidí 

Ardoideachais (IAO) 

- Naisc fheabhsaithe idir Institiúidí Ardoideachais agus tionsclaíocht, taighde agus 

forbairt, ach go h-áirithe 

- Gorlainn 

- Iompar Poiblí feabhsaithe laistigh de agus idir moil agus bailte chontae agus 

lonnaíochtaí eile. 
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- Bonneagar seirbhíse uisce a ghéilleann do reachtaíocht timpeallachta agus Pleananna 

Bainistíochta Abhantraí. 

- Infhaighteacht na mbunachar talún agus eastáit tionsclaíocha 

- Áiseanna Phobail agus Aeraíochta feabhsaithe 

- Ardchaighdeán teileachumarsáide agus soláthair fuinnimh agus rochtana (bóthar agus 

iarnród) 

- Spás oifige den chéad scoth 

- Seirbhísí tacaíochta do ghnó agus do fhiontraíocht 

- Forbairt na nuálaíochta agus na n-ionad traenála 

- Réimse poiblí agus áiseanna poiblí feabhsaithe mar thaca le forbairt turasóireachta. 

- Molann Fiontraíocht Éireann go gcaithfeadh ionaid fhiontraíochta faoi úinéireacht 

phobail don todhchaí bheith ar chaighdeán níos airde le h-áiseanna níos fearr agus 

tuilleadh saineolais i bhforbairt gnó. 

 

Agus ardchaighdeán bhonneagair á chur ar fáil i mBailte Chontae, ní mór aire a thabhairt don 

chineál tionscail a bheadh meallta agus a riachtanais speisialta. De réir na dTreoirlínte 

Pleanála Réigiúnacha, chabhródh forbairt na mBailte Chontae le h-am taistil go h-obair a 

laghdú. 

 

Maidir le gnéithe idir-réigiúnacha, tugann na Treoirlínte faoi ndeara go bhfuil bailte suite air, 

nó gar do theorainneacha réigiúnacha, mar shampla Baile Cheatharlach, áit a mbeidh 

tionchair ag forbairt an bhaile ar cheantair thuaithe mórthimpeall laistigh de cheantar feidhme 

Údaráis Réigiúnaigh eile. Deir na Treoirlínte go bhfuil gá go mbeadh na gnéithe idir-

réigiúnacha seo curtha faoi chaibidil idir údaráis agus go ndéanfaí polasaithe a chruthú a 

ligfeadh forbairt ordúil agus inbhuanaithe ar gach ceann. Tugann na Treoirlínte faoi ndeara 

freisin go bhfuil ceantair uirbeacha, mar shampla Ceatharlach, suite ar thaobh tuaisceartach 

Réigiúin an Oirdheiscirt, a bhfuil cúlchríoch acu i níos mó ná réigiún amháin. Is féidir leo 

siúd feidhmiú mar dhroichid idir réigiúin agus cabhrú le forbairt na nasc agus an 

chomhoibrithe idir-réigiúnacha. 

 

Aithnítear Baile Cheatharlach mar sin mar chuid chriticiúil de struchtúr na lonnaíochta 

réigiúnaí d’fhorbairt réigiúnaigh chothromaithe a bhaint amach agus fócas tábhachtach don 

cheantar féin a neartú. 

 

2.4.4 Spriocanna Daonra Réigiúnacha 

Soláthraíonn Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha an Oirdheiscirt d’ionadú Cheatharlach laistigh 

de Réigiún an Oirdheiscirt agus úsáideann siad an cur chuige réigiúnach a leagtar amach sa 

Straitéis Spáis Náisiúnta. Leagann TPR an Oirdheiscirt amach spriocanna daonra do Chontae 

Cheatharlach agus Baile Cheatharlach chomh maith leis an gcuid eile den Réigiún. 

D’úsáideadh na spriocanna daonra seo chun candam na talún criosaí d’fhorbairt chónaithe 

nua a mheas sa Chomh-phlean Spásúil don Mhór-cheantar Uirbeach Cheatharlach/ Na 

Gráige 2012-2018 
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2.5 STRUCHTÚR LONNAÍOCHTA DO 

CHEATHARLACH 

 

Mar bhaile chontae, aithnítear Ceatharlach mar ghné chriticiúil de struchtúr na lonnaíochta 

réigiúnaí d’fhorbairt réigiúnach cothromaithe a bhaint amach agus fócas tábhachtach don 

cheantar féin a neartú. Foirmíonn Baile Cheatharlach agus An Ghráig ar thaobh iartharach 

abhann na Bearbha cuid de mhór-cheantar uirbeach níos leithne agus síneann sé amach thar 

teorainneacha traidisiúnta na Comhairle Baile isteach i gContae Laoise ar thaobh na Gráige 

agus i gceantar na Comhairle Contae san oirthear, ó thuaidh agus ó dheas. 

 

Sainaithníodh an ceantar uirbeach níos leithne mar Mór-cheantar Uirbeach Cheatharlach/ Na 

Gráige ar ghlac Comhairle Contae Cheatharlach, Comhairle Baile Cheatharlach agus 

Comhairle Contae Laoise le Chomh-phlean Spáis* dóibh. (*Chomh-phlean Spáis do Mhór-

cheantar Uirbeach Cheatharlach Na Gráige 2012-2018.) 

 

I ndiaidh Cheatharlach, is bailte margaidh iad An Tulach Mór agus Muine Bheag bailte 

ceannasacha sa chontae, le gréasán bailte agus sráidbhailte níos lú. Léiríonn aibhneacha na 

Bearú agus na Sláine, Cnoic Chill Uisean agus Sléibhte na Staighre Dubha ó dheas suíomh an 

chontae. Aithnítear áilleacht ar leith agus luach éiceolaíochta an chontae agus cosnaítear é le 

h-ainmniú trí cinn de Limistéir Faoi Chaomhnú Speisialta, ar thriail, laistigh den Chontae, rud 

a chuireann iad ar ghréasán Uile Eorpach na láithreán Natura 2000 agus a léiríonn tábhacht 

na láithreán seo do bhithéagsúlacht agus d’ardchaighdeán timpeallachta. 

 

Bíonn an t-ardchaighdeán radharc tírdhreacha sa Chontae comhlánaithe ag carachtar stairiúil 

bhailte agus sráidbhailte Cheatharlach agus ag oidhreacht shaibhir sheandálaíochta agus 

eaglasta ó cheann ceann an chontae. 

 

Ullmhófar Plean Iompair mar chuid den athbhreithniú agus ullmhúchán do Phleananna Baile 

agus do Cheantair Áitiúla sa todhchaí chun creatlach do thaisteal inbhuanaithe agus 

polasaithe iompair a chur ar fáil i ngach plean. 

 

Tá an chéimiúlacht lonnaíochta don Chroí-Straitéis leagtha amach ar Thábla 2.4 agus léirithe 

ar Léarscáil 2.3- Léarscáil na Croí-Straitéise. 

 

Tábla 2.4 Céimiúlacht Lonnaíochta an Chontae 

Cineál Ionaid 

Uirbeach 

Baile/Ionad 

Baile Chontae Ceatharlach 

Baile an Cheantair An Tulach, Muine Bheag 

Bailte Níos Lú An Bhuiríos, Baile Haicéid, Rath Bhile, Balana, Leith-ghlinn 

an Droichid, An Charraig Dhubh 

Sráidbhailte Tigh an Réileáin, Binn an Choire/ Baile Mhic Thiarnáin, Na 

Cnoic Arda, Cluain na nGall, An Ghráinseach, Cill Dabháin, 

Fionnmhach, Míseal, Rath Bhoth, Baile na mBreatnach/ 

Raithín Uí Dheoráin, Tigh na hInse, Sean-leith-ghlinn, Baile 

an Choillín, Ard Aitinn, an Urnaí, Baile Uí Mhurchú, Cluain 

Mhór 
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2.5.1 Baile Cheatharlach agus an Mhór-Thimpeallacht 

Ainmnítear Ceatharlach mar Bhaile Chontae sa Straitéis Spáis Náisiúnta agus is tiománaí 

príomha é ar féidir leis forbairt réigiúnach níos cothroma a chur chun cinn. De réir na 

Straitéise Spáis Náisiúnta agus Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha an Oirdheiscirt, is ionad 

réigiúnach tábhachtach é Ceatharlach le réimse tionchair a shíneann ó thuaidh isteach i 

gContae Chill Dara, siar ó thuaidh isteach i gContae Laoise, chomh maith leis an ról atá aige 

mar Bhaile Chontae laistigh de réigiún an Oirdheiscirt. Toisc gur sheas daonra mór-cheantar 

Uirbeach Cheatharlach ag 23,030 sa daonáireamh 2011, meastar go ndéanfaí leasú ar an 

gcéad athbhreithniú eile den RPG agus an sprioc daonra do 25,000 i mBaile Cheatharlach a 

ghabhann leis le linn saolré an Phlean. 

 

Cuspóirí: 

An Straitéis Spáis Náisiúnta agus Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha an Oirdheiscirt a chur i 

bhfeidhm trí fhorbairtí Bhaile Cheatharlach, Mór-cheantar Uirbeach Cheatharlach, na Gráige 

a spreagadh. 

 

Athbhreithniú a dhéanamh ar Phlean Forbartha an Chontae mar gheall ar ionadaíocht ar bith a 

thagann ar an Straitéis Spáis Náisiúnta agus Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha an Oirdheiscirt 

agus an Plean Forbartha a athrú más gá. 

 

2.5.2 Bailte Cheantair 

Aithnítear bailte cheantair sna Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha mar bhailte a mbíonn daonra 

idir 1500 agus 5,000 iontu sa daonáireamh 2006. Áiríonn na Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha 

an Tulach agus Muine Bheag sa chatagóir seo. 

 

Tábla 2.5 Daonra na mBailte Cheantair mar chéatadán de Dhaonra an Chontae 

  Daonra 2011 % de Dhaonra an Chontae 

Contae 54,532   

An Tulach 3,972 7.29% 

Muine Bheag 2,950 5.41% 

 

Go ginearálta, tá seirbhísí agus áiseanna phobail atá forbartha go maith ag na Bailte Ceantair 

seo agus tá an cumas iontu freastal ar fhás sa bhreis (faoi réir infheistíochtaí bhonneagair 

fisiceacha áirithe). Cuireann Pleananna Ceantair Áitiúla don Tulach agus do Mhuine Bheag 

treoir-phlean ar fáil d’fhorbairt na mbailte seo. 

 

Cuspóir: 

Na bailte ceantair a fhorbairt ionas go mbeadh siad féin-leorga, chomh fada agus is féidir, le 

gníomhaíochtaí fostaíochta, seirbhísí miondíola imleora agus áiseanna sóisialta agus pobail. 
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2.5.3 Bailte agus Sráidbhailte Níos Lú 

Do bhailte agus sráidbhailte níos lú, tá cúig cinn de Phleananna Ceantair Áitiúla don 

Bhuiríos, do Rath an Bhile, do Leith-ghlinn an Droichid, don Charraig Dhubh agus do Tigh 

na hInse. Agus aird á tabhairt ar a ndaonraí agus ar na feidhmeanna atá acu mar ionaid 

seirbhíse a fhreastalaíonn ar chúlchríoch tuaithe, beidh sé mar thosaíocht Pleananna Ceantair 

Áitiúla a fhorbairt do Bhalana agus Bhaile Haicéid agus rinneadh leithdháileadh daonra agus 

criosach sa Tábla Croí-Straitéise do na lonnaíochtaí seo. 

 

2.5.4 Polasaí Lonnaíochta 

Ar mhaithe leis an gCroí-Straitéis a chur i bhfeidhm, ní shannfar leithdháileadh leithleach 

aonad tithíochta ar na lonnaíochtaí a leanas. Leagann amach Tábla 2.8A liosta sráidbhailte 

agus lonnaíochtaí tuaithe eile sa chontae. 

 

Tábla 2.8.A Liosta de na sráidbhailte agus lonnaíochtaí tuaithe eile. 

 

Ainm na Lonnaíochta 

Rath Bhoth 

Na Cnoca Arda 

Binn an Choire 

An Ghráinseach 

Baile na mBreathnach/ Raithín Uí Dheoráin 

Béal Átha Bó 

Seanleithghlinn 

Gráig an Loig/An Urnaí 

Fionnmhach 

Míseal 

Ard Aitinn 

Baile an Choillín 

An Gharbhchoill 

An Cluain Mhór 

An Baile Nua 

Tigh an Chnoic 

An Gleann 

Naomh Maoileoin 

Rath Ana 

Baile Uí Mhurchú 

Droim Féich 

 

 

Beidh gach ceann de na lonnaíochtaí seo faoi réir léarscáile laistigh den Phlean seo (Féach 

Aguisín 11 Teorainneacha Forbartha Lonnaíochta) a léiríonn teorainn lonnaíochta a mbeidh 

forbairt á plé laistigh de, de réir na bpolasaithe a leagtar amach thíos (roinn 2.5.5). Ní bheidh 

aon chuspóirí criosach úsáide talún sna lonnaíochtaí seo. Déanfar cíoradh ar mholtaí 

forbartha laistigh den teorainn ar a bhfiúntais féin agus i gcoinne na bpolasaithe agus na 

gcuspóirí atá sa chroí-straitéis agus sa Phlean Forbartha go ginearálta. Ní h’ iad na Pleananna 

Ceantair Áitiúla do Chluain na nGall, Cill Dabháin, Baile na mBreathnach/Raithín Uí 

Dheoráin, An Ghráinseach/ Cill Dheirge, Na Cnoca Arda, Rath an Bhoth, Tigh an Réileáin 
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agus an Charraig Dhubh na pleananna dleathacha dá gceantair a thuilleadh ach níl mórán 

eolais iontu faoi oidhreacht nádúrtha agus tógtha agus gnéithe pleanála eile. Úsáidfear na 

pleananna éagtha mar dhoiciméid treoraithe ar mhaithe le pleanáil. Ní bheidh forbairt 

tithíochta laistigh de theorainn na lonnaíochta faoi réir an pholasaí tithíochta tuaithe mar a 

leagtar amach i gcuid 2.7 

 

2.5.5 Pleananna Ceantair Áitiúla atá ann cheana féin 

Agus an Plean Forbartha seo á dhéanamh, tá Pleananna Ceantair Áitiúla i bhfeidhm do na 

bailte seo- Muine Bheag, an Bhuiríos, Mórcheantar Bhaile Cheatharlach, Leith-ghlinn an 

Droichid, Rath Bhile, Tigh na hInse agus an Tulach. 

 

Tá bailte le Pleananna Ceantair Áitiúla cheana féin spriocdhírithe d’fhás le h-aird á tabhairt ar 

a suíomh laistigh de chéimiúlacht an Chontae agus ar scála agus carachtar na lonnaíochta ar 

leith. 

Mar atá le feiceáil i dTábla na Croí-Straitéise, déanfar athbhreithniú ar na Pleananna Ceantair 

Áitiúla seo ionas go gcomhlíonfaidís spriocanna daonra an TPT agus riachtanais Tithíochta 

Talún don daonra. 

 

Do gach Plean Ceantair Áitiúil leagann an chroí-straitéis seo meicníocht amach chun dul i 

ngleic le h-iomarca talún criosach d’fhorbairt chónaithe laistigh de cheantar an Phlean nuair a 

déantar athbhreithniú ar an bPlean Ceantair Áitiúil. 

 

Má tá gá leis, ullmhóidh an t-Údarás Áitiúil Pleananna Ceantair Áitiúla nó doiciméid fráma 

oibre pleanála oiriúnacha eile do cheantair laistigh den Chontae faoi réir na n-acmhainní 

riachtanacha bheith ar fáil. 

 
 

Tábla 2.6 Stádas na bPleananna Ceantar Áitiúil 

 

Ainm na 

Lonnaíochta 

Freagairt ar an 

Moladh 

Dreachtaithe 

Plean Ceantair 

Áitiúil Dáta Réamh-

mheasta do thosú  

Plean Ceantair Áitiúil 

Dáta Réamh-mheasta 

do ghlacadh leis 

1. Muine Bheag 

(Plean Ceantair 

Áitiúil Reatha) 

2010 – 2016) 

Plean Ceantair Áitiúil 

le bheith 

athbhreithnithe chun 

go mbeadh sé in 

oiriúint don Chroí-

Straitéis 

Feabhra 2015 Iúil 2016 

2. An Tulach 

(Plean Ceantair 

Áitiúil Reatha 

2010 – 2016) 

Plean Ceantair Áitiúil 

le bheith 

athbhreithnithe chun 

go mbeadh sé in 

oiriúint don Chroí-

Straitéis 

Márta 2015 Lúnasa 2016 

3. Leith-ghlinn 

an Droichid 

(Plean Ceantair 

Áitiúil Reatha 

Plean Ceantair Áitiúil 

le bheith 

athbhreithnithe chun 

go mbeadh sé in 

Bealtaine 2015 Deireadh Fómhair 2016 
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2010 – 2016) oiriúint don Chroí-

Straitéis 

4. Rath Bhile 

(Plean Ceantair 

Áitiúil Reatha 

2010 – 2016) 

Plean Ceantair Áitiúil 

le bheith 

athbhreithnithe chun 

go mbeadh sé in 

oiriúint don Chroí-

Straitéis 

Iúil 2015 Nollaig 2016 

5. An Bhuiríos 

(Plean Ceantair 

Áitiúil Reatha 

2010 – 2016) 

Plean Ceantair Áitiúil 

le bheith 

athbhreithnithe chun 

go mbeadh sé in 

oiriúint don Chroí-

Straitéis 

Iúil 2015  Nollaig 2016 

6. Tigh na hInse 

(Plean Ceantair 

Áitiúil Reatha 

2010 – 2016) 

Plean Ceantair Áitiúil 

le bheith 

athbhreithnithe chun 

go mbeadh sé in 

oiriúint don Chroí-

Straitéis 

Meán Fómhair 2015 Feabhra 2017 

7. An Charraig 

Dhubh 

(Plean Ceantair 

Áitiúil Reatha 

2009 – 2015) 

Plean Ceantair Áitiúil 

Nua 

Meán Fómhair 2015 Feabhra 2017 

    8. Ballana Plean Ceantair Áitiúil 

Nua 

Samhain 2015 Aibreán 2017 

    9. Baile an Haicéid 

 

Plean Ceantair Áitiúil 

Nua 

Eanáir 2016 Meitheamh 2017 

 

 

Cuspóirí Forbartha do bhailte níos lú agus sráidbhailte 

Caithfear na bailte níos lú agus na sráidbhailte a fhorbairt ar bhealach a neartaíonn a róil mar 

ionaid seirbhíse áitiúla agus a léiríonn meas ar a gcarachtar mar atá. Tá sé fíor-thábhachtach 

cothromaíocht a fháil idir fhorbairt a mholadh sna bailte níos lú agus sna sráidbhailte agus 

nádúr a leithéid d’fhorbairt. Tá sé tábhachtach a chinntiú go bhfuil forbairt chónaithe nua i 

mbailte níos lú agus sráidbhailte de dhearadh, leagan amach, carachtar agus scála a oireann 

don bhaile nó don sráidbhaile ata bainteach agus a chuireann timpeallacht le h-ardchaighdeán 

maireachtála ar fáil. 

 

Beidh scála agus dlús na forbartha ag braith ar roinnt fachtóirí, iad seo a leanas san áireamh: 

 Infhaighteacht bhonneagair, cóireáil fuíoll-uisce agus soláthar uisce san áireamh 

 Mar a chuireann sé le feabhsú an tsráidbhaile trí patrún na sráide a neartú 

 Mar a chuireann sé le luachanna ailtireachta agus timpeallachta an tsráidbhaile a 

chosaint 

 Cumas na seirbhísí atá ann faoi láthair sa sráidbhaile freastal ar an bhforbairt mholta. 
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Beidh fás ar na bailte agus sráidbhailte níos lú sa todhchaí breisíoch, ar scála beag agus 

oiriúnach do mhéid, scála agus carachtar an tsráidbhaile. 

 

Caithfidh forbairt laistigh de na lonnaíochtaí ar fad sa Chontae bheith ar scála a oireann do 

scála agus do charachtar na lonnaíochta ar leith agus a feidhm laistigh de chéimiúlacht na 

lonnaíochta. Ní bheidh forbairt thithíochta laistigh de theorainn fhorbartha na lonnaíochtaí 

seo faoi réir an pholasaí tithíochta (Féach Aguisín 12 Teorainneacha Forbartha Lonnaíochta). 

 

Cuspóirí 

Chun forbairt tithíochta, forbairt eacnamaíoch, seirbhísí agus bonneagar sna bailte níos lú 

agus sna sráidbhailte a éascú, ar scála agus carachtar atá oiriúnach chun daonra agus seirbhísí 

na gceantar seo a chaomhnú sa todhchaí, faoi réir Mheasúnú Oiriúnach de réir Ailt 6 den 

Treoir maidir le Gnáthóga. 

 

Forbairt Bhainistíochta 

Do shráidbhailte nach mbíonn Ceantar Phlean Áitiúil dóibh, níor chóir go méadódh aon 

mholadh amháin d’fhorbairt chónaithe stoc an tí mar a bhí níos mó ná 12.5% le linn saolré an 

phlean. Do shráidbhailte níos lú le daonra faoi bhun 400, níor chóir go mbeadh aon scéim 

leithleach do thithíocht nua níos mó ná 4-12 aonaid. 

 

Tábla 2.7 Spriocanna Daonra do Chontae Cheatharlach 

 

Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha 

an Oirdheiscirt 

Contae 

Cheatharlach 

Mór-cheantar 

Uirbeach 

Cheatharlach/ 

na Gráige 

Iarmhéid an 

Chontae 

Figiúirí Daonra OSD 2006 50,349 20,724 29,625 

Bun-fhigiúir daonra TPCOD 

2010 

56,155 22,126 34,029 

Figiúirí Daonra OSD 2011 54,532 23,030 31,502 

Spriocanna Daonra TPCOD do 

2016 

59,451 23,768 35,683 

Spriocanna Daonra TPCOD do 

2022 

63,536 25,000 38,536 

    

 

Frámaíodh Spriocanna Daonra atá i Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha an Oirdheiscirt timpeall 

ar bhun-fhigiúirí daonra do 2010. Bhí torthaí an daonáirimh 2011 níos soiléire ar fhigiúirí 

daonra reatha áfach. Tá sé soiléir go ndearnadh ró-mheastachán 1,623 daoine ar dhaonra 

Chontae Cheatharlach nuair a glacadh le Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha an Oirdheiscirt i 

2010. Bhí tionchar ag an ró-mheastachán ar an bpróiseas pleanála agus ar chroí-straitéis 

Comhphlean Spáis do Mhórcheantar Uirbeach Cheatharlach/Na Gráige 2012-2018 toisc go 

mbaineann sé le riachtanais talún tithíochta i gCeatharlach leis an bhfíor-fhigiúir do 2011 

úsáidte in ionad an bhun-mheastacháin do 2010. 

 

Le h-aird á tabhairt ar an bhfigiúir daonra a rinneadh ró-mheastachán air do 2011 sna 

spriocanna daonra do na Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha, rinne an Straitéis Tithíochta 

mionscrúdú ar na spriocanna daonra do 2015 agus 2021 agus is iad seo a leanas na spriocanna 

daonra ath-chalabraithe do Cheatharlach: 
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2011 (Daonáireamh)  2015 2021 GDA 2022 

54,612 57,702 62,668 63,536 

 

Ag úsáid meánmhéid teaghlaigh 2.8 (daonáireamh 2011) tá riachtanas ann go dtógfaí tithe do 

dhaonra méadaithe ar a laghad do 4,966 i 1773 teaghlaigh, ar a laghad, faoi 2021. 

 

2.5.6 Comhlíonadh na Spriocanna Daonra 

Cuireann na Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha creatlach ar fáil d’fhorbairt réigiúnach, do 

spriocanna daonra do gach contae agus do lonnaíochtaí príomhúla agus Riachtanas Talún 

Tithíochta do gach Údarás Áitiúil. Tugann na spriocanna daonra seo méadú iomlán daonra de 

4,966 don tréimhse 2015-2021 nuair a phléitear iad i gcomhthéacs Cheatharlach. Nuair a 

bhristear na fíricí seo síos, baineann 2,480 duine le Baile Cheatharlach agus 2,846 duine don 

chuid eile den Chontae. Tá na spriocanna seo comhsheasmhach le fás Mhór-cheantar 

Uirbeach Cheatharlach. 

 

I gcás na Tulaí, Muine Bheag agus bailte agus sráidbhailte eile le Plean Ceantair Áitiúil, 

caithfear athbhreithniú a dhéanamh ar gach Plean Ceantair Áitiúil chun a chinntiú go bhfuil 

sé in oiriúint don Chroí-Straitéis i dtéarmaí fháis daonra, an riachtanas go bhfreastalódh 

talamh thithíochta dona leithéid d’fhás agus go réiteodh criosach na talún na h-éilimh a 

léirítear sa Chroí-Straitéis. 

 

Sa chomhthéacs seo, bíonn an sprioc daonra 2,486 don chuid eile den Chontae (an chuid atá 

fágtha) dáilte idir bhailte, sráidbhailte agus ceantair thuaithe mar a leagtar amach i dTábla na 

Croí-Straitéise. Freastalófar ar éilimh thithíochta tuaithe áirithe a ghintear laistigh de 

cheantair tuaithe, de réir na dTreoirlínte Tithíochta Tuaithe Inbhuanaithe RCORA agus 

Polasaí Tithíochta Tuaithe Chomhairle Contae Cheatharlach. Ba chóir go bhfreastalófar ar 

éileamh tuaithe laistigh de cheantair chriosach na lonnaíochtaí atá ann cheana féin (soláthar 

na láithreán seirbhísithe san áireamh) ionas go gcothófaí rogha sa mhargadh agus chomh-

rogha don teach aonuaire faoin tuath. 

 

Tá an réasúnaíocht do dháileadh na spriocanna daonra ar fud an Chontae bunaithe ar mhéid 

na lonnaíochta agus a suíomh laistigh den chéimiúlacht lonnaíochta. 

 

I gcás na Tulaí agus Muine Bheag, tógadh leibhéil an stoic tithíochta folaimh san áireamh sa 

Tulach, eastáit nach bhfuil críochnaithe san áireamh, agus an easpa rogha tithíochta sa 

Mhuine Bheag, agus dáileadh a dhéanamh ar an daonra. 

 

Leagtar amach rangú na lonnaíochtaí do Chontae Cheatharlach i dTábla 2.8 ar an leathanach 

a leanann- Tábla na Croí-Straitéise 

 

2.5.7 Tábla na Croí-Straitéise 

Beidh na torthaí seo ar chur i bhfeidhm na Straitéise Spáis Náisiúnta agus na Treoirlínte 

Pleanála Réigiúnacha ag leibhéal an Chontae: 

 

 Ligfear forbairt inbhuanaithe na gceantar tuaithe sa chontae 
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 Ligfear forbairt inbhuanaithe na mBailte Cheantair, lonnaíochtaí níos lú agus ceantair 

tuaithe laistigh den Chontae 

 Déanfar soláthar iomarcach na talún criosaí a sheachaint 

 Déanfar an dóchúlacht go léimfí thar thailte neamhfhorbartha ar bhealach neamh-

inbhuanaithe a sheachaint 

 Déanfar an brú d’fhorbairt iomarcach i gceantair nach bhfuil seirbhísithe a sheachaint. 

 Cinnteofar go ndéanfaí dóthain talún criosach ionas go mbuailfí le 1.5 uaire na 

spriocanna daonra a leagtar amach sna Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha. 

 

Tábla 2.8 Tábla Croí-Straitéise 2015 -2021 

 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Ainm Lonnaíochta 

 

Daíleadh 

Daonra 

Croí-

Straitéis 

Méadú 

Daonra 

2015-2021) 

Riachtanas 

Talún 

Tithíochta 

Criosadh 

atá ann 

faoi 

láthair 

(Ha)  

Méid iomlán 

na n-aonad 

cónaithe 

riachtanacha 

le linn 

tréimhse 

2015-2021 

Criosadh 

molta 

(Ha)  

Méid 

iomlán na n-

aonad 

cónaithe 

riachtanacha 

le linn 

tréimhse 

2015-2021 

tar éis 

ceartaithe* 

Nóta A 

Criosadh 

molta 

(Ha) tar éis 

ceartaithe* 

Contae 

Cheatharlach 

4,966 125.6 450.5 2,603 125.6 2274 116.8 

Baile 

Cheatharlach 

agus Purláin 

2,480 T 30 

E 57 *J 

T 30 

E 57 

*J 

T 750 

E 684 *J 

T 30 

E 57 *J 

T 585 

E 641 

T 30 

E 54 

Bailte 

Cheantair 

       

An Tulach  180 5.6 35 112 5.6 64 3.2 

Muine Bheag 440 13.7 40 275 13.7 255 12.8 

Bailte agus 

Sráidbhailte 

eile le 

Pleananna 

Ceantair 

Áitiúla: 

       

Rath Bhile 68 2.1 120.6 42 2.1 41 2.1 

Leithghlinn an 

Droichid 

135 4.2 20 84 4.2 77 3.9 

An Bhuiríos 68 2.1 19 42 2.1 21 1.1 

An Charraig 

Dhubh 

68 2.1 125.9 42 2.1 42 2.1 

Tigh na hInse 40 1.25 3 25 1.25 25 1.25 
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Lonnaíochtaí 

le Pleananna 

Ceantair 

Áitiúla atá 

imithe in éag 

       

Baile an 

Haicéid 

80 2.5 Nil 50 2.5 *L 50 2.5 

Ballana 60 1.9 Nil 38 1.9 *L 20 1.0 

Tigh an 

Réileáin 

 

40 1.25 Nil 25 1.25 *L 25 1.25 

Cill Dabháin 27 0.85 Nil 17 0.85 *L 17 0.85 

Cluain na 

nGall 

34 1.05 Nil 21 1.05 *L 15 0.75 

Lonnaíochtaí 

Tuaithe eile 

(féach tábla 2.8) 

600 - Nil 171 - 171 - 

Ceantar 

Tuaithe 

626 - - 225 - 225 - 

IOMLÁN 4,966 125.6 450.5 2603 125.6 2274 116.8 

 

* J Figiúr bunaithe ar riachtanas Talún Tithíochta a d’aithníodh san Chomh-phlean Spáis do 

Mhór-cheantar Uirbeach Cheatharlach/ Na Gráige 2012-2018 

*L Dáileadh criosach cónaithe más rud é go n-ullmhófar Plean Ceantair Áitiúil nua 

*A Ceartú ar líon na n-aonad riachtanacha le h-aird le bheith tugtha dóibh 

(a) Aonaid gan chónaí in eastáit neamhchríochnaithe agus 

(b) Ceadúnais phleanála d’fhorbairt chónaithe a d’fhéadfaí tarlú le linn saolré an phlean 

(ceadúnais le níos lú ná 2 bhliain go dtí dáta éagtha as an áireamh) 

 

I gcás Bhaile Cheatharlach (a bhíodh mar cheantar riaracháin na Comhairle Contae 

Cheatharlach) níl laghdú ar bith i méid na talún criosach atá suite laistigh den cheantar 

uirbeach, láithreáin líonta idir eastáit tithíochta san áireamh. Ag tógáil infhaighteacht na 

seirbhísí agus bonneagar do na láithreáin seo san áireamh, meastar go bhfuil criosach na talún 

seo d’fhorbairt comhsheasmhach le pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe an cheantair. 

 

De réir Chuid a II, Roinn 15 (2) d’Acht um Phleanáil agus Forbairt 2000, mar atá leasaithe, 

déanfar athbhreithniú ar an bPlean Forbartha, an Croí-Straitéis san áireamh, gach dhá bhliain, 

leis an tábla thuas bheith san áireamh. 

 

POLASAÍ CS 1: Forálacha na dTreoirlínte Pleanála Réigiúnacha a chur i bhfeidhm 

agus béim a chur ar fhás Bhaile Cheatharlach, Bailte Ceantair na Tulaí agus Muine 

Bheag, na lonnaíochtaí sa chéimiúlacht agus ceantair tuaithe chun forbairt 

inbhuanaithe a chur chun cinn. 
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2.6 STRAITÉIS MHIONDÍOLA 

Déanfaidh an t-Údarás Pleanála gach iarracht go mbeidh gach forbairt mhiondíola a 

cheadófar de réir na dTreoirlínte Pleanála Miondíola d’Údaráis Pleanála (2012) agus an 

Lámhleabhar Dearaidh Miondíola- Treorú Dea-Chleachtais) (2012) agus Straitéis Mhiondíola 

Chontae Cheatharlach a ghabhann leis an bPlean Forbartha seo. Leagann an Straitéis 

Mhiondíola seo amach an Chéimiúlacht Mhiondíola don chontae agus dearbhaíonn sé 

leibhéal agus foirm na ngníomhaíochtaí mhiondíola atá oiriúnach do gach baile agus gach 

lonnaíocht. Is é seo a leanas mar atá Chéimiúlacht Mhiondíola do Chontae Cheatharlach; 

Leibhéal 1- Lárionad Bhaile Chontae Cheatharlach 

Leibhéal 2- Lárionaid Fo-bhailte Chontae na Tulaí agus Muine Bheag 

Leibhéal 3- Bailte beaga mar Bhaile an Haicéid, Ráth an Bhile, Leith-ghlinn an Droichid, 

Ballana, An Charraig Dhubh agus Tigh na hInse 

Leibhéal 4- Na sráidbhailte nó lonnaíochtaí eile uilig 

 

2.7 STRAITÉIS LONNAÍOCHTA TUAITHE 

2.7.1 Cineálacha na gCeantar Tuaithe i gContae Cheatharlach 

Le h-aird a tabhairt ar shaintréithe Chontae Cheatharlach, Imlíniú Táscach na gCineálacha 

Ceantair Tuaithe agus na Treoirlínte d’Údaráis Pleanála ar Thithíocht Tuaithe Inbhuanaithe, 

tá an chuid is mó de Chontae Cheatharlach rangaithe mar ‘Ceantair faoi Thionchar 

Uirbeach’. Tá sé seo bunaithe ar (a) rochtain ar Bhaile Cheatharlach nó lonnaíochtaí 

uirbeacha eile le réimse fairsing áiseanna poiblí agus seirbhísí (b) rochtain ar mhótarbhealach 

nó bóithre náisiúnta (c) rochtain ar sheirbhísí iompair poiblí. Meastar gur ‘Ceantair atá Lag ó 

thaobh Struchtúir de’ iad ceantair iargúlta tuaithe i ndeisceart agus oirthear an Chontae toisc 

go mbíonn rochtain srianta ar sheirbhísí agus áiseanna poiblí, (b) rochtain ar bhóithre 

príomhúla agus iompar poiblí. Léirítear na ceantair seo ar an LÉARSCÁIL CROÍ-

STRAITÉISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

 
Léarscáil 2.3  Léarscáil Croí-Straitéise 
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2.7.1.1 Tithíocht i Lonnaíochtaí Tuaithe 

Tá líon mór lonnaíochtaí beaga tuaithe ó cheann ceann chontae Cheatharlach. Tá feidhm an-

thábhachtach ag na lonnaíochtaí seo chun pobail tuaithe a chothú agus a chaomhnú. Is iad 

mol saoil an phobail i go leor ceantair agus cuireann siad seirbhísí pobail agus eacnamaíoch 

riachtanacha ar fáil sna bonneagair fhisiceacha agus sóisialta atá acu a bhíonn tábhachtach 

ach srianta go minic. Bíonn áiseanna éagsúla ar fáil ó áit go h-áit ach de ghnáth bíonn 

scoileanna, siopaí, áiteanna adhartha, oifigí poist, tithe tábhairne, páirceanna imeartha agus 

áiseanna phobail agus spóirt. 

 

Aithníonn an Chomhairle an cumas atá ina leithéidí lonnaíochtaí freastal ar fhorbairt bhreise 

srianta agus spreagfaidh sí forbairt ar leibhéil oiriúnacha le h-aird á tabhairt ar chumas na 

seirbhísí atá ann, méid agus ráta fáis na lonnaíochta le déanaí agus an gá atá le h-in-

bhuanaithe an daonra áitiúil a chaomhnú, chomh maith leis na seirbhísí a mbaineann sé 

taitneamh astu. Anuas ar seo aithníonn an Chomhairle go bhfuil ról tábhachtach le glacadh ag 

lonnaíochtaí tuaithe freastal ar bharr-mhianta tithíochta tuaithe a ghintear ag pobail uirbeacha. 

Ar mhaithe le seo, déanfaidh an Plean Forbartha iarracht freastal ar leathnú pleanáilte agus 

marthanach na sráidbhailte tuaithe liostáilte ar Thábla 2.8A. Spreagfaidh an Chomhairle 

gráigeanna tithe atá deartha agus suite go h-oiriúnach laistigh den teorainn forbartha do na 

lonnaíochtaí seo. Beidh na grúpaí nó na gráigeanna seo éagsúil ó thaobh méide de ag brath ar 

chúinsí áitiúla agus cineál na forbartha atá molta agus beidh 4-12 tithe iontu de ghnáth. Ní 

cheadófar a leithéid d’fhorbairt ach amháin má chuirtear rochtain imleor ar bhóithre agus do 

choisithe agus infhaighteacht imleor uisce agus cumas fuíoll uisce ar fáil le freastal ar an 

bhforbairt. Ba chóir go mbeadh dearadh a leithéid de ghráigeanna tiomáinte ag an 

gcomhthéacs ar leith. Go ginearálta, níor chóir go mbeadh Cuma fo-bhaile air ach ba chóir go 

mbeadh sé in oiriúint do stíl agus carachtar na lonnaíochta tuaithe. Déanfaidh an Chomhairle 

iarracht meascán na gcineálacha áitribh a chur chun cinn i dtéarmaí méide agus cumas 

cóiríochta agus inacmhainneachta. Déanfar cíoradh ar sholáthar na láithreán seirbhísithe dona 

leithéidí forbartha gráige. 

 

Beidh sé mar pholasaí ag an gComhairle áiseanna lonnaíochta feabhsaithe a lorg mar chuid 

de fhorbairt ar bith mar shampla bunaíocht agus feabhsú an sráid-dreacha, tír-dhreachadh bog 

agus crua (go h-áirithe ag teorainneacha lonnaíochta), cosáin agus soilsiú, spáis oscailte/ 

áiteanna glasa lárnacha, moilliú tráchta srl. Lorgóidh an Chomhairle go mbainfí na 

feabhsaithe seo amach mar chuid de fhorbairt ar bith agus/nó cuirfear tobhaigh ar 

ranníocaíochtaí forbartha mar atá riachtanach chun costas feabhsaithe na seirbhísí a 

mhaoiniú. Beidh sé mar pholasaí Chomhairle Contae Cheatharlach tacaíocht ghníomhach a 

thabhairt do sholáthar na láithreán seirbhísithe ar chostas réasúnta laistigh de cheantair 

fhorbartha na lonnaíochtaí thuasluaite agus bunaíocht na ndeiseanna fostaíochta a éascú ionas 

go bhféadfaí leithéidí lonnaíochtaí a dhaingniú ar mhaithe le h- in-bhuanaithe. 

 

2.7.1.2 Pobal agus Tithíocht faoin Tuath 

Braitheann caighdeán saoil phobail ar bith ar áiseanna phobail agus aeraíochta. Déanfaidh an 

Chomhairle iarracht forbairt na n-áiseanna phobail agus aeraíochta a éascú sna slite seo a 

leanas:- 

 

 Láithreáin/tailte a chur i leataoibh i gceantair a mbíonn fás daonra iontu d’áiseanna 

mar seo 

 Soláthar na n-áiseanna nua laistigh de lonnaíochtaí atá ann cheana féin a spreagadh 
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 Tobhaigh a chur ar ranníocaíochtaí forbartha de réir fhorálacha an Phlean um 

Phleanáil agus Forbairt 2000, mar atá leasaithe 

 Comhairle agus/nó cúnamh airgeadais a chur ar fáil do phobail i bhforbairt na n-

áiseanna nua nó uasghrádaithe 

 

2.7.1.3 Tithíocht Aonuaire Faoin Tuath 

Aithníonn an Chomhairle an gá atá le pobail bheoga tuaithe a chaomhnú agus freastal ar 

riachtanais tithíochta tuaithe a ghintear ag pobal Cheatharlach. Beidh sé mar pholasaí de 

chuid na Comhairle Contae Cheatharlach forbairt na tithíochta aonuaire tuaithe a éascú ar fud 

an chontae a bhíonn déanta ag daoine a léiríonn riachtanais tithíochta tuaithe a ghintear go h-

áitiúil. Maidir le seo, tabharfar toimhde dhearfach do thógáil na n-áitribh tuaithe a bhíonn 

déanta ag daoine sna catagóirí seo a leanas:- 

 

a) – Beidh an t-áitreabh in úsáid ag an duine féin agus faightear é de bharr riachtanas 

tithíochta agus mianta an iarratasóra cónaí sa cheantar áitiúil 

b) – Léiríodh dea-ghnás maidir le suíomh agus rochtain an láithreáin, draenáil agus dearadh 

c) – Iad siúd ar féidir leo an t-Údarás Pleanála a shásamh maidir leis an tiomantas atá iontu 

gnó lán-aimseartha a oibriú ón teach molta atá acu i gceantar tuaithe. Caithfidh na h-

iarratasóirí an chaoi ar féidir leis an gnólacht cur leis an bpobal tuaithe a léiriú agus ar féidir 

leo an t-Údarás Pleanála a shásamh go bhfuil an cineál ghnólachta nó fostaíochta oiriúnach 

don chritéir riachtanais áitiúla do cheantair tuaithe 

d) Láithreáin don Tionscal Eastóscadh atá ann anois a aithint maidir le láithreáin tithíochta 

tuaithe molta 

e) Beidh forbairt na tithíochta aonuaire tuaithe faoi réir measúnaithe oiriúnachta de réir Ailt 6 

den Treorú maidir le Gnáthóga 

 

2.7.1.4 Daoine arbh iad cuid lárnach den phobal tuaithe 

De ghnáth beidh cuid suntasach dá saoil caite ag na daoine seo mar bhaill de phobal tuaithe 

áitiúil bunaithe agus/nó is féidir leo naisc clainne láidre a léiriú leis an bpobal áitiúil. Iad seo 

a leanas samplaí den chineál seo: 

 

 Ball neas-teaghlaigh sealbhóra tí nó úinéara talún a bhfuil nasc intreach acu leis an 

gceantar mac, iníon, máthair, athair, deirfiúr, deartháir, ar mhian leo teach buan a 

thógáil dá n-úsáid féin sa cheantar áitiúil. 

 Úinéir feirme nó ball neas-teaghlaigh (mac, iníon, máthair, athair deirfiúr, deartháir, 

oidhre) ar mhian leo teach buan a thógáil dá n-úsáid féin ar thailte clainne. 

 Daoine ar rugadh iad agus a chaith codanna suntasacha dá saoil i gceantar tuaithe ar 

leith a bhog go dtí áit eile agus ar mhian leo filleadh ar a n-áiteanna dúchais (imircigh 

ag filleadh) 

 Inimirceach ag filleadh ar a cheantar dúchais ar mhian leis/léi teach a thógáil dá úsáid 

féin, agus nach mar amhantraíocht 

 Mac nó iníon, nó neacht/ nia a bhfuil an stádas céanna le mac nó iníon acu de réir dlí 

(eadhon nuair nach mbíonn páistí ar bith dá gcuid féin ag an uncail nó ag an aintín) de 

chónaitheoir buan dúchasach i gceantar tuaithe, ar féidir leo gá sóisialta nó 

eacnamaíoch deimhneach chun maireachtáil sa cheantar a léiriú, a ghabhann leis an 

moladh, agus ní mar amhantraíocht. 

 Daoine a bhíonn ag maireachtáil i gcóiríocht ar cíos atá ina gcónaí sa cheantar tuaithe 

áitiúil le 3 bliana anuas ar a laghad. 



 52 

 Caithfidh daoine ar mhian leo laghdú méide a dhéanamh dá úsáid /h-úsáid féin agus ní 

mar amhantraíocht sa cheantar ina mbíonn siad ina gcónaí faoi láthair, na gnéithe seo 

a leanas a chomhlíonadh: 

- Níorbh fholáir do dhaoine a chónaigh sa teach ina bhfuil siad ina gcónaí anois bheith 

ann ar feadh 10 mbliana nó níos mó. 

- Daoine a léiríonn go bhfuil gá réasúnta acu le laghdú méide mar shampla riocht 

sláinte áirithe. 

- Daoine a léiríonn easpa infhaighteachta cóiríochta oiriúnacha sa ghar-cheantar tuaithe 

a bhfuil siad ina gcónaí ann 

- Daoine a léiríonn mí-oiriúnacht a bhaineann leis an gcóiríocht atá acu a athrú chun 

freastal ar an ngá atá acu le laghdú méide. 

- Daoine a chuireann isteach moltaí a leagann amach úsáid todhchaí na h-áite cónaithí. 

 

Más rud é go léiríonn daoine an gá atá le laghdú méide de réir na riachtanas a luaitear thuas, 

déanfar cíoradh ar iarratais do laghdú sealúchais a bhfuil laghdú 35% in achar urláir i 

gcomparáid le h-áit chónaithe an iarrthóra faoi láthair amháin. 

 

 Caithfidh daoine ar mian leo uasmhéadú a a dhéanamh dá úsáid/ h-úsáid féin agus ní 

mar amhantraíocht sa cheantar a bhfuil siad ina gcónaí ann, na nithe seo a dhéanamh 

- Tá siad ina gcónaí san áit chónaithe atá acu anois le 10 mbliana anuas ar a laghad 

- Léiríonn siad gá réasúnta le h-uasmhéadú a dhéanamh mar shampla riocht sláinte 

áirithe 

- Léiríonn siad easpa infhaighteachta cóiríochta oiriúnacha sa ghar-cheantar tuaithe a 

bhfuil siad ina gcónaí ann 

- Léiríonn siad míchumas achar urláir na h-áite cónaithe atá acu a mhéadú. 

 

Caithfear cruthúnas doiciméadach a chur le h-iarratais chun go dtaispeánfaí go bhfuil na 

polasaithe thuasluaite á gcomhlíonadh. 

 

Meastar gurb é trí bliana tréimhse íos-mhéide cónaithe a bhéas riachtanach chun go mbeadh 

duine ina b(h)all den phobal áitiúil. Ar mhaithe le measúnú sé is brí le ‘áitiúil’ ná áit laistigh 

de gha 8 gciliméadair. 

 

2.7.1.5  Daoine a Chónaíonn i gContaetha Teorainneacha 

 

Déanfar cíoradh ar iarratais ó dhaoine i gcontaetha in aice láimhe a chónaíonn laistigh de gha 

3 ciliméadair ó theorainn Chontae Cheatharlach faoi réir na ngnéithe seo a leanas a 

chomhlíonadh. 

 

 Caithfidh siad bheith ina gcónaí sa cheantar tuaithe/áit chónaithe sa chontae in aice 

láimhe le 10 mbliana anuas ar a laghad 

 Caithfidh an áit a bhfuil sí ar intinn ag an duine cónaí inti bheith suite i bhfoisceacht 5 

ciliméadair ó theorainn Chontae Cheatharlach agus suite laistigh de 8 gciliméadair ón 

áit chónaithe atá acu faoi láthair 

 Caithfidh siad na riachtanais eile a bhaineann leis an bpolasaí tithíochta tuaithe mar a 

leagtar amach thuas, a chomhlíonadh. 
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2.7.1.6  Daoine a oibríonn go lán-aimseartha nó go páirt-aimseartha i gceantair tuaithe 

Déanfar cíoradh ar chásanna na ndaoine a léiríonn na cúinsí seo a leanas 

 

 Duine a bhfuil a ghairm phríomha bunaithe ar thalmhaíocht agus a bhfuil tailte faoi 

úinéireacht acu agus á oibriú acu i ngarthimpeallacht an láithreáin 

 Ball den neas-theaghlach, mar shampla mac nó iníon, nó duine a fhostaítear é nó í sa 

talmhaíocht i ngarthimpeallacht an láithreáin. 

 Daoine ar feirmeoirí lán-aimseartha iad nó fostaithe go lán-aimseartha i 

ngníomhaíocht tuaithe eile mar shampla gairneoireacht, foraoiseacht, folaíocht, 

feirmeoireacht, agrathurasóireacht nó gníomhaíocht tuaithe eile ar mian leo í a thógáil 

nó a bhfuil a bhfostaíocht ceangailte le ceantar tuaithe ar mhian leo tógáil ann. 

 Daoine a oibríonn go lán-aimseartha nó go páirt-aimseartha ar bhonn seasta i gceantar 

tuaithe ar leith agus atá ina gcónaí sa cheantar le 3 bliana anuas ar a laghad sular 

cuireadh an t-iarratas isteach agus caithfidh siad bheith gar don áit oibre mar thoradh 

ar an gcineál oibre a dhéanann siad/nó mar cuireann a bhfostaíocht seirbhís ar fáil don 

phobal áitiúil. Mar shamplaí conraitheoir talmhaíochta a chuireann seirbhísí ar fáil 

don cheantar tuaithe áitiúil nó múinteoirí i scoileanna tuaithe. 

 Daoine a bhfuil a gcuid oibre ceangailte go h-intreach leis an gceantar tuaithe áitiúil 

agus ar féidir leo gá sóisialta agus eacnamaíoch deimhin a chruthú go mbeadh siad ina 

gcónaí sa cheantar tuaithe agus atá ina gcónaí sa ghar-cheantar ar feadh trí bliana ar a 

laghad sular cuireadh isteach an t-iarratas. Seirbhísí liachta agus tréidliachta samplaí 

de seo. 

 Tá sé mar aidhm ag an gComhairle forbairt na bhfiontraíochta tuaithe a éascú, mar 

shampla úsáid foirgneamh talmhaíochta iomarcacha do cheardlanna a bhíonn ag 

oibriú ar leibhéal mícre-thionscadail. Tabharfaidh an Chomhairle aird ar na 

riachtanais a ghabhann le mícre thionscadail beaga tuaithe baile, ealaíona, ceardaíocht 

agus adhmadóireacht ’srl san áireamh. Maidir le seo tabharfar aird inter alia ar 

shuíomh, méid, scála agus cineál na fiontraíochta agus na riachtanais tógála a 

ghabhann léi. Ní mheastar go bhfuil fiontraíochta móra ó thaobh méid na riachtanas 

tógála agus líon na ndaoine a bhéas fostaithe de, oiriúnach do láithreacht sa tuath 

oscailte. 

 B’fhéidir go ndéanfadh an Chomhairle cíoradh ar bhonn cháis ar chás ar dhaoine a 

mbíonn fostaithe ar bhealach go mbeadh cóiríocht níos oiriúnaí dóibh sa cheantar 

tuaithe 

 

Caithfear cruthúnas doiciméadach a aighniú le h-iarratais chun go dtaispeánfaí go bhfuil na 

polasaithe thuasluaite á gcomhlíonadh. 

 

Meastar gurb é trí bliana tréimhse íosmhéid chónaithe a bhéas riachtanach agus ar mhaithe le 

measúnú agus sé is brí le ‘áitiúil’ ná áit laistigh de gha 8 gciliméadair. 

 

2.7.1.7 Cúinsí Sóisialta, Pobail, Leigheas agus Pearsanta 

 

Faoi chúinsí áirithe, tá an seans ann go ndéanfar cíoradh ar iarratasóirí ar féidir leo gá 

sóisialta/pobail, leigheas, nó pearsanta mar a leagtar amach thíos. 

 

 Buan-chónaitheoir dúchasach a bhfuil dualgas orthu fail réidh leis an áitreabh mar 

thoradh ar ordú cúirte a leanann colscaradh nó scaradh dleathach 

 Ball den neas-theaghlach a fuair ó oidhreacht, mar bhronntanas nó tar éis bhás, 

gabháltas nó láithreán talmhaíochta dá úsáid féin agus ní mar amhantraíocht agus ar 
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féidir leo gá sóisialta nó eacnamaíoch ar leith a chruthú le go mbeadh siad ina gcónaí 

sa cheantar a bhaineann leis an moladh 

 Aon duine ar mhian leo cónaí gar do bhaill den neas-theaghlach (mac, iníon, máthair, 

athair, deirfiúr, deartháir) chun aire agus tacaíocht a thabhairt nó vice versa 

 

Caithfear cruthúnas doiciméadach a chur le h-iarratais lena léiriú go bhfuil na polasaithe 

thuasluaite á gcomhlíonadh. 

 

2.7.2 Riachtanais Timpeallachta do Thithíocht Tuaithe Faoin Tuath 

2.7.2.1  Sriantaí ar fhorbairt ar uiscígh atá tábhachtach go réigiúnach 

Screamhuisce 

Bíonn soláthair uisce faoin talamh in úsáid ag líon suntasach teaghlaigh sa chontae a bhíonn 

ag brath ar thobair phríobháideacha. Bíonn roinnt scéimeanna ghrúpa ag brath ar uiscigh 

faoin talamh freisin. Úsáidtear uiscígh faoin talamh ar bhonn tráchtála do uisce buidéalaithe, 

a d’fhéadfadh bheith ina acmhainn eacnamaíoch suntasach. Cuireann screamhuisce le córas 

na n-aibhneacha freisin. 

 

Tá Scéim Chosanta Screamhuisce críochnaithe ag Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉíreann 

do Chontae Cheatharlach. Is í aidhm iomlán na Scéime Cosanta Screamhuisce caighdeán an 

screamhuisce d’uisce óil, éiceachórais uisce dromchla agus éiceachórais tír-ghinte a chosaint 

ar mhaithe le na glúin atá ann anois agus a bheidh ann sa todhchaí. Tá na scéimeanna cosanta 

screamhuisce bunaithe ar eolas a thugann réimse léarscáileanna, iad seo a leanas san áireamh 

 

Ceantair chosanta screamhuisce agus dálaí udro-gheolaíocha 

Uiscíocha 

Leochaileacht 

Lomán agus doimhneacht na buncharraige 

Geolaíocht fo-ithreach 

Geolaíocht bhuncharraige 

 
Cuireann an Scéim Chosanta Screamhuisce treoir ar fáil do Chomhairle Chontae 
Cheatharlach i gcinnteoireacht ar suíomh, cineál agus rialú na bhforbartha agus na 
ngníomhaíochtaí ionas go gcosnófaí screamhuisce: 
 

 Ceantair Cosanta Foinse 

 Beidh forbairt laistigh de cheantair cosanta foinse faoi réir riachtanais níos déine de 

réir na Scéime Cosanta Screamhuisce 

 Forbairtí a bhfuil cóireáil fuíoll-uisce ar an láithreán mar chuid dóibh i bhFoinse 

Intreach 

 Beidh ceantair chosanta le fíor-leochaileacht faoi réir forbartha déine. 

 
Critéir Mheasúnaithe 

 

Nuair a thagann scéimeanna soláthair uisce nua ar an láthair, cuirfear ceantair chosanta foinsí 

ar léarscáileanna mar is cuí. 

 

D’fhorbairtí il-thithíochta le soláthair uisce príobháideacha, beidh sé mar pholasaí ag an 

gComhairle cheantair cosanta foinsí don soláthar sin a aithint. 
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I dtéarmaí praiticiúla, is féidir cosaint an screamhuisce a bhaint amach trí dea-chleachtas a 

spreagadh i ngníomhaíochtaí talmhaíochta agus tionsclaíocha agus trí dea-chleachtas a 

spreagadh i suiteáil agus úsáid na gcóras cóireála fuíoll-uisce. Éilíonn Comhairle Contae 

Cheatharlach go ndéanfar measúnú ar láithreáin de réir lámhleabhair an GCC Lámhleabhair 

Cóireála Fuíolluisce: Córais Chóireála do Thithe Aonaracha (2009) mar a bhéas ionadaithe 

nó nuashonraithe ag Cód Cleachtais an GCC- Córais Cóireála Fuíoll-uisce do Thithe 

Aonaracha. Beidh an duine a dhéanfaidh an measúnú cáilithe mar is cuí. 

 

2.7.2.2  Measúnú Rialaithe Forbartha 

Beidh forbairtí nua a mbíonn cóireáil fuíoll uisce ar an láithreán mar chuid dóibh i 
gCeantar Cosanta Fíor-leochaileach Foinse Intreach srianta sna catagóirí seo a leanas: 
 

1. Áitreabh d’fheirmeoir lán-aimseartha 

2. Áitreabh áitrithe atá ann anois a bhfuil gá le h-ionadaíocht 

3. Dara áitreabh clainne ar fheirm a bhfuil sé riachtanach do bhainistíocht na feirme 

 
B’fhéidir go mbronnfaí ceadúnas i gcúinsí mar a leagtar amach thuas faoi réir na 

coinníollacha seo a leanas: 

a) I gcás nach bhfuil fáil ar láithreán chomh-roghnach taobh amuigh den Cheantar 

Cosanta Fíor-leochaileach Foinse Intreach 

b) I gcás nach bhfuil caighdeán uisce an fhoinse mar atá, faoi éilliú níotráite agus/ nó 

mícri-bhitheolaíoch 

 
Polasaí 
IE51 Cinntigh go mbíonn dabhaic shéarachais agus córais cóireála dílsithe, nó córais eile 

cóireála nó stórála in oiriúint do na treoirlínte oiriúnacha i gcás ina mbíonn siad riachtanach 

mar chuid den fhorbairt, agus go mbíonn siad in úsáid in áiteanna a mbíonn coinníollacha 

láithreán oiriúnach. 
 

IE52 Cloígh le moltaí na Scéime Cosanta Screamhuisce agus cinnteoireacht á déanamh ar 

shuíomh, ar chineál agus ar rialú na bhforbairtí agus na ngníomhaíochtaí chun screamhuisce a 

chosaint. 

 
Gníomh 
Cinntigh go gcríochnófar léarscáiliú na gceantar cosanta foinse. 

 

2.7.3 Riachtanais Dearaidh Láithreáin 

Beidh cíoradh ar iarratais phleanála aonaracha faoi réir ghnáth-riachtanais dearaidh láithreáin 

freisin, iad seo a leanas san áireamh: 

 

 Tá gá le go léireofar go bhfuil cumas suntasach san suíomh atá roghnaithe le tuilleadh 

forbartha a ionsú gan díobháil a dhéanamh do bhun-charachtar tuaithe an cheantair. Is 

iad na gnéithe a gcaithfí scrúdú a dhéanamh orthu maidir le seo ná méid na forbartha 
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ribíneacha atá ann anois nó a thiocfadh mar thoradh, méid na forbartha ar an 

ngabháltas agus méid na bhforbairtí tithíochta tuaithe a choimeádadh faoi úinéireacht 

clainne nó iarratasóra 

 Tá gá le go dtabharfaí aird ar an garthimpeallacht fhisiceach agus go réiteodh na 

foirgnimh atá molta leo agus le gnéithe eile den oidhreacht nádúrtha agus cultúrtha 

 Tá gá le go gcosnófar gnéithe a chuireann le tarraingteacht agus sainiúlacht an 

cheantair mar shampla clúdach talún, gnáthóga, crainn, dobharlacha, tírdhreach 

stairiúil agus seandálaíochta, radhairc áite, iomairí, spéir-línte, gnéithe geolaíochta 

agus topagrafacha 

 Tá gá go gcosnófaí sábháilteacht phoiblí agus go gcinnteofaí nach gcothódh pointí 

rochtana d’fheithiclí guaiseacha tráchta 

 Tá gá go gcinnteofaí go mbeadh córais chóireála fuíoll-uisce agus diúscartha ar an 

láithreán deartha, suite agus caomhnaithe ar bhealach a chosnaíonn caighdeán an 

uisce 

 Tá gá go gcinnteofaí go mbeadh an t-áitreabh molta i gcomhoiriúint le carachtar an 

cheantair áitiúil (i dtéarmaí foirme, méide, stíle agus cóirithe na bhfuinneog) 

 

Ionas go bhfeadfaí chomh-rogha a thabhairt do thithe aonuaire i gceantair ar chruthaigh brú 

suntasach forbartha agus/nó forbairt ribíneach fhairsing deacrachtaí ó thaobh freastal ar 

riachtanais tithíochta tuaithe, tá seans go gceadódh an Chomhairle gráig (go h-iondúil 2-5) 

ina leithéid de chúinsí atá mar chodanna de na catagóirí thuas. Chaithfeadh an Chomhairle 

bheith sásta go n-úsáidfear na h-áitribh do chóiríocht a chur ar fáil do dhaoine a bhaineann 

leis an gcatagóir chéanna a chuireann isteach d’áitribh aonuaire agus beidh gnáth-

choinníollacha áitíochta i bhfeidhm. 

 

Agus measúnacht á déanamh ar iarratais do thithe aonuaire faoin tuath, déanfar cíoradh i 

gcásanna in mbíonn riachtanais eisceachtúla eile leagtha amach, mar shampla riachtanais 

eisceachtúla liachta mar a leagtar amach sa doiciméad treoraithe tithíochta tuaithe 

inbhuanaithe. Anuas ar seo, i gcás nach mbeadh páistí ag feirmeoirí nó úinéirí talún aosta 

áitiúla, déanfar cíoradh ar riachtanais tithíochta gaol amháin is ansa leis gur dhócha go 

nglacfadh sé/sí úinéireacht an ghabháltais air/uirthi féin). Bheadh naisc nó ceangail bunaithe 

ag an iarratasóir leis an ngabháltas agus bheadh a thigh/tigh mar sheirbhís agus mar 

thacaíocht d’úinéir na talún go mbeidís ina gcónaí sa cheantar. 

 

2.7.4 Riachtanais Seilbhe 

Beidh na ceadúnais phleanála uile a mbronnfar do thithe aonuaire faoin tuath faoi réir 

choinníll de réir na bhforálacha i gcuid 47 den Acht um Phleanáil agus Forbairt 2000, a 

chuireann srianta ar úsáid an áítribh don iarratasóir agus nó/baill chlann an iarratasóra mar áit 

chónaithe bhuan. Beidh teorainn thréimhse 5 bliana leis an dtréimhse seilbhe ón dáta túis 

seilbhe agus faoi réir chomhaontaithe scríofa 

 

I gcás ina mbeadh ar dhuine fáil réidh leis an réadmhaoin laistigh de thréimhse na seilbhe, tá 

seans go ndéanfaí cíoradh ar an gclásáil seilbhe a tharscaoileadh sna chúinsí seo a leanas agus 

ní ar mhaithe le h-amhantraíocht: 

 

 Deacrachtaí eacnamaíoch 

 Ordú Cúirte 
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Caithfear cruthúnas doiciméadach a chur le h-iarratais le go dtaispeánfaí go bhfuil na 

polasaithe thuasluaite á gcomhlíonadh. 

 

2.7.5 Forbairt Tithíochta Abhantrach sa Tuath Oscailte 

Ní cheadóidh an Chomhairle forbairtí tithíochta abhantrach aonuaire faoin tuath. Beidh an 

dualgas ar iarrthóirí cineál an ghá tithíochta a léiriú agus an tÚdarás Áitiúil a shásamh go 

mbeidís féin ina gcónaí san áitreabh agus (seachas i gcásanna eisceachtúla) nár bronnadh 

ceadúnas orthu d’áitreabh tuaithe agus gur dhíol siad an t-áitreabh nó an láithreán ar thríú 

páirtí neamhghaolmhar. Maidir leis seo, ní chuimhneoidh an Chomhairle ar an dara ceadúnas, 

nó níos mó, a bhronnadh ach sa chás go raibh cúinsí eisceachtúla i gcás aistriú na chéad réad-

mhaoine. 

 

2.7.6 Forbairt Ribíneach 

Sainaithnítear forbairt ribíneach le tagairt a dhéanamh d’ Aguisín 4 de na Treoirlínte ar 

Thithíocht Tuaithe Inbhuanaithe (RCORÁ– 2005). Níl forbairt ribíneach inmhianaithe mar 

cruthaíonn sí rochtain éagsúla ar bhealaí tráchta, aimridíonn sé tailte cúil, déanann sí talamh 

feirme talamhiata, cothaíonn sí fadhbanna seirbhísithe (soláthar uisce, draenáil, cosáin agus 

soilsiú) agus cuireann sí isteach ar amhairc an phobail ar an gcúlchríoch tuaithe. Mar seo, 

déanfaidh an Chomhairle iarracht forbairt ribíneach a choisceadh, i mbailte agus i 

lonnaíochtaí móra, ach go h-áirithe. Is iad seo a leanas na gnéithe a gcaithfí plé a dhéanamh 

orthu. 

 

 Cineál an cheantair tuaithe agus cúinsí an iarratasóra 

 A méid a bhféadfaí forbairt inlíonta a ghlaoch ar an moladh 

 An méid a gcuirfear a le forbairt ribíneach atá ann cheana féin nó go ndéanfaí 

comhtháthú idir ceantair éagsúla forbartha ribíneacha mar thoradh ar an 

bhforbairt. 

 

2.7.7 Forbairt na Talún Cúil 

Cuireann an Chomhairle i gcoinne fhorbairt na talún cúil. Ní mór do gach forbairt nua i 

gceantar tuaithe éadan bóthair, ar a laghad de 20m, bheith aici. 

 

2.7.8 Tithíocht Inlíonta 

Spreagfar tithíocht inlíonta i gceantair thógtha de bhailte, i lonnaíochtaí tuaithe agus in 

áiteanna a bhfuil sí oiriúnach idir thithe atá faoin tuath cheana féin. Sainaithnítear láithreán 

inlíonta mar láithreáin de, ar a laghad dhá achar a fhreastalaíonn ar aon áitreabh amháin agus 

caithfidh sé bheith suite idir áitreabh atá tógtha nó áitithe in iomlán ar gach taobh den 

láithreán. Níor chóir go gcothódh moltaí forbairt ribíneach mar atá sainaitheanta agus ba 

chóir go ndéanfaí moltaí chun go mbeadh siad in ann comhtháthú i bpatrún forbartha i 

dtéarmaí chineál tithíochta, scála agus sonraí mar ábhair, críche, línte tógála agus ’rl. Is gá go 

sásódh moltaí cuspóir na Comhairle, sé sin áiseanna na bhforbairtí atá ann cheana féin a 

chosaint. Ní bheidh aon dualgas ar an iarrthóir nó ag an cónaitheoir molta critéir an 

riachtanais áitiúil a chomhlíonadh. Beidh sé mar pholasaí ag an gComhairle cruthú na 

láithreán inlíonta a choisceadh agus diúltófar iarratais do cheadúnas i gcásanna ina gcruthódh 

an fhorbairt atá molta a leithéid d’ in-líonadh. 
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2.7.9 Áitribh Thréigthe agus Leath-Thréigthe 

Tabharfar toimhde dhearfach d’athfhorbairt agus d’ath-sheilbh na n-áitreabh tréigthe agus 

leath-thréigthe beag beann a mbíodh na foirgnimh seo faoi sheilbh nó nach mbíodh le déanaí. 

Ní bheidh aon dualgas ar an iarratasóir nó an cónaitheoir molta critéir an riachtanais áitiúil a 

chomhlíonadh. Beidh gnáth-choinníollacha pleanála i bhfeidhm mar a shonraítear thuas. 

Éileoidh an Chomhairle go mbeadh an t-athfhorbairt oiriúnach don láithreán agus don 

cheantar máguaird ó thaobh scála agus dearadh de. 

 

2.7.10 Ionadaíocht na n-Áitreabh 

Tabharfaidh an Chomhairle toimhde dhearfach d’ionadaíocht na n-áitreabh atá ann faoi 

láthair i gcásanna ina léirítear le tuarascáil ó dhuine atá cáilithe mar is cuí nach féidir cónaí 

san áitreabh ach gurb é ionadaíocht an rogha is feiliúnaí. Ba chóir go mbeadh scála, carachtar 

agus dearadh na h-ionadaíochta mholta oiriúnach don cheantar agus éileoidh an Chomhairle 

mar choinníoll go leagfaí an áitreabh mar atá ar mhaithe le taitneamhacht amhairc. Ní bheidh 

aon dualgas ar an iarratasóir nó an cónaitheoir molta critéir an riachtanais áitiúil a 

chomhlíonadh agus beidh gnáth-choinníollacha pleanála i bhfeidhm mar a shonraítear thuas. 

 

2.7.11 Teorainneacha Bóthair agus Fálta 

Beidh sé mar pholasaí na Comhairle baint na dteorainneacha bóthar a sheachaint (fálta, 

múrtha fóid no cloiche nó ballaí cloiche) seachas i gcásanna a bhfuil gá leis ar mhaithe le 

sábháilteacht. Is gnéithe tábhachtacha de thírdhreach agus éiceolaíocht an cheantair iad 

teorainneacha bóthair agus is féidir leo tithíocht tuaithe a ionsú sa timpeallacht. Maidir leis na 

forbairtí uile, ba chóir go gcríochnófaí teorainneacha láithreán (plandú/ fálaithe/ múrtha) sula 

mbíonn daoine ina gcónaí ann agus ba chóir go gcoisceadh gach oscailt bóthair nua rith chun 

srutha an uisce ón láithreán forbartha 

 

2.7.12 Treorú Dearaidh Tithíochta Tuaithe 

Cabhróidh Treorú Dearaidh Tithíochta Tuaithe do Chontae Cheatharlach treoir a thabhairt 

d’iarrthóirí agus foilseofar treorú dearaidh nuashonraithe don Chontae níos déanaí tar éis go 

nglactar leis an bPlean Forbartha Chontae. Tá sé beartaithe go bhfeidhmeodh an treorú 

dearaidh nuashonraithe mar uirlis chun dea-chleachtas dearaidh agus láithreáin na dtithíochta 

aonuaire i gContae Cheatharlach a fhorbairt agus go dtabharfaí níos mó treoraithe ná an 

Treorú Láithreáin agus Dearaidh atá ann faoi láthair. 

 

2.7.13 Faireachán agus Athbhreithniú Leanúnach 

Is ar bhealach leanúnach a dhéanfaidh an Chomhairle faireachán agus rochtain ar aon 

athraithe a thagann i bpatrúin lonnaíochta i gceantair thuaithe, na fachtóirí a chothaíonn na h-

athraithe seo agus an gá atá leis an bpolasaí seo a athrú mar gheall orthu. Déanfaidh an 

Chomhairle taifeadadh freisin ar shuíomh na n-iarratas nua tithíochta tuaithe agus na 

dtosaithe le leagan amach infhaighte á úsáid aici. Foilseoidh sí eolas faoi na cinnidh déanta 

gach bliain agus an mioneolas ar aon chlaonta suaithinseacha nua. 
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2.7.14 Tithe Saoire agus Cóiríocht Turasóireachta 

Aithníonn an Chomhairle an tábhacht a bhaineann le cóiríocht shaoire d’fhorbairt an tionscail 

turasóireachta laistigh den chontae agus an cumas atá inti an geilleagar áitiúil a athbheochan 

agus a fheabhsú. Mar sin féin, is féidir le cóiríocht shaoire neamh-rialaithe droch-thionchar 

bheith aici i gceantair thuaithe, ar inacmhainneacht na láithreán agus na dtithe do bhuan-

chónaitheoirí tuaithe. Ionas go bhféadfaí cothromaíocht chuí a bhaint amach, déanfaidh an 

Chomhairle iarracht a leithéid de chóiríocht a chur in áiteanna atá in ann freastal uirthi agus 

ar féidir leo an leas is mó a bhaint aisti don gheilleagar áitiúil. Sa chaoi seo, ní cheadófar 

forbairtí tithíochta saoire nua faoin tuath oscailte go ginearálta. Tabharfar toimhde dhearfach 

do na gnéithe seo a leanas áfach: 

 

1. Soláthar na ngráigeanna tithíochta saoire atá scálaithe go h-oiriúnach i mbailte, 

sráidbhailte agus i lonnaíochtaí tuaithe a bhfuil áiseanna suntasacha bhonneagair, 

tráchtála agus sóisialta iontu chun tacaíocht a thabhairt agus leas a bhaint as an 

bhforbairt mholta 

2. Athúsáid na n-áitreabh iomarcacha do ghnólachtaí agrathurasóireachta a bhíonn 

stiúrtha ag an úinéir 

3. Soláthar na tithíochta do thurasóirí ag cúrsaí gailf nó tarraingtí aeraíochta eile dá 

leithéid nó mar chuid de mhór-mholadh forbartha turasóireachta a bhfuil tábhacht 

straitéiseach chomh mór sin aige go mbeadh sé mar leas don chontae. I gcásanna mar 

seo beidh na h-ionaid tithíochta mar chuid de choimpléasc iomlán agus níor chóir go 

ndíolfaí iad go h-aonarach 

 

B’fhéidir go mbeidh forbairtí tithíochta saoire ar thailte nach bhfuil criosach faoi réir 

chomhaontaithe de réir Coda 47 den Acht um Phleanáil agus Forbairt 2000 a chuireann cosc 

ar dhíol na n-aonad aonaracha. 

 

2.7.15 Comhaontaithe Steirilithe 

Deir Cuid 47 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 go bhféadfadh Údarás Pleanála dul 

isteach i gcomhaontú le h-aon duine ar mhaithe le forbairt agus úsáid a shrianadh nó a rialú 

go buan nó ar feadh thréimhse áirithe. D’úsáid an t-Údarás Pleanála comhaontaithe áirithe 

faoin gcuid seo ár ócáidí áirithe, a nglaetar comhaontaithe steirilithe orthu go minic, chun 

forbairt i gceantair tuaithe a rialú. I gceantair a bhfuil ard-leibhéil forbartha tithíochta tuaithe 

ar imill cathracha agus bailte agus in áiteanna atá ar tí bheith ró-fhorbartha, d’fheidhmigh a 

leithéidí comhaontaithe mar uirlis úsáideach chun go mbeadh Údaráis Phleanála in ann tacú 

le forbairt a ghintear faoin tuath ar láimh amháin faid is a bhí siad in ann ró-fhorbairt an 

cheantair a sheachaint ar an láimh eile. Go ginearálta, déanfaidh an Chomhairle úsáid na 

gcomhaontaithe steirilithe a sheachaint agus leagfar béim ar leasa an mholta aonaraigh a 

mheas i dtéarmaí phleanála oiriúnaí agus forbairt inbhuanaithe an cheantair. I gcás a ndéantar 

iarratas ar thailte taobh amuigh de cheantair faoi thionchar uirbeach a bhí mar ábhar 

comhaontaithe sterilithe cheana féin, déanfaidh an t-Údarás Pleanála gach iarratas a mheas ar 

a leasa féin le h-aird á thabhairt ar fhorálacha tithíochta tuaithe an Phlean Forbartha agus na 

dtreoirlínte tithíochta tuaithe mar atá eisithe ag an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus 

Rialtais Áitiúil. 
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2.8 CUR I BHFEIDHM NA STRAITÉISE 

LONNAÍOCHTA 

 

Déanfaidh an Chomhairle an straitéis lonnaíochta a leagtar amach thuas a ath-treisiú le h-

athbhreithniú a dhéanamh ar na Pleananna Ceantair Áitiúla a rinneadh cheana féin, agus 

Pleananna Ceantair Áitiúla agus Ráitis Dearaidh Sráidbhailte breise agus doiciméid treoraithe 

bhreise eile a ullmhú, aon áit a bhfuil siad oiriúnach. Beidh cur chun cinn na h-infheistíochta i 

mbonneagar áitiúil faoi Chláir na Comhairle sna bóithre agus bonneagar eile agus clár Uisce 

na hÉireann do sheirbhísí uisce mar fho-thaca leis an straitéis lonnaíochta. 

 

Cuspóir: Faireachán a dhéanamh ar na claonta sa tithíocht agus sa daonra tuaithe le linn 

shaolré an phlean chun fáil amach an bhfuil gá le tuilleadh freagartha polasaithe tithíochta 

tuaithe i rith thréimhse an phlean. Beidh Grúpa bunaithe chun cur i bhfeidhm agus faireachán 

a dhéanamh, a dhéanfaidh an dul chun cinn i gcur i bhfeidhm na Straitéise a scrúdú. 
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CAIBIDIL A TRÍ — FORBAIRT GEILLEAGRACH 
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3.0 BROLLACH 

 

Cónaímid in amanna spreagúla, dúshlánacha agus atá ag athrú. Níos mó ná aon rud eile, tá 

athrú mar rud mór i saol na saoránach uile. Beidh tionchar ag an tslí a ullmhaíonn Comhairle 

Contae Cheatharlach agus a dhéanann siad bainistíocht ar an athrú seo ar ár saolta agus ar 

shaolta glúine an todhchaí. 

 

Tá geilleagar na hÉireann ag tabhairt aghaidh ar athrú trom ó mhúnla teipthe tógtha timpeall 

ar fhiacha, ar thógáil agus ar thithíocht go ceann atá bunaithe ar nuálaíocht, ar fhiontar agus 

ar easpórtáil. Bhí an titim amach ón múnla geilleagrach teipthe san go dona, le hiomaíocht 

caillte, margaí caillte agus, níos tábhachtaí fós, an t- ardú mór sa dhífhostaíocht. 

 

Sé atá i gceist leis Plean Gníomhaíochta an Rialtais do Jabanna 2012 ná freagra Rialtais chun 

ath-chumrú agus ath-armáil chríochnúil agus d’aon ghnó a dhéanamh ar ár ngeilleagar i dtreo 

is go bhfuil jabanna fad-théarmacha inmharthana cruthaithe dár ndaoine agus nach mbeidh 

botúin an ama atá caite déanta arís. Dúirt an Rialtas go bhfuil i gceist acu 100,000 duine nó 

níos mó a bheith ag obair faoi 2016 agus 2 milliún ag obair faoi 2020. 

 

I dteannta leis an bPlean Gníomhaíochta do Phoist 2012, dearbhaíonn an tuairisceán ar 

Straitéis Fiontair & Jabanna an Rialtais Áitiúil – Ag Tacú le h-Athshlánú Geilleagair & 

Jabanna go h-Áitiúil, tábhacht na Rialtas Áitiúil atá ag méadú glacadh le nuálaíocht agus 

fiontraíocht áitiúil trí réimse ócáidí líonraithe, siopaí oibre agus scéimeanna atá in oiriúint do 

dheiseanna agus do choinníollacha áitiúla. Dearbhaíonn sé seo go léir go bhfuil ról i bhfad 

níos leithne ag Comhairle Contae Cheatharlach i dtaobh tacaíochta fiontair ná mar a 

admhaítear agus tá an fhreagracht tábhachtach atá curtha ar Údaráis Áitiúla é seo a dhéanamh 

léirithe ins an “Plean Gníomhaíochta do Jabanna 2012” agus ins an Acht Leasú Rialtas Áitiúil 

2014. 

 

Ról an Rialtais Áitiúil 

Tá ról uileghabhálach an rialtais áitiúil i dtaobh sheachadadh seirbhíse poiblí comhtháthaithe 

thar a bheith tábhachtach d’fhorbairt geilleagair agus do thacaíocht fiontair. Tá ról tacaíochta 

mhóir ag Údaráis Áitiúla i dtaobh sheachadadh agus forfheidhmiú cuspóirí náisiúnta, i 

dteannta lena ról príomha i dtaobh seachadadh áitiúil éifeachtach seirbhísí poiblí agus forbairt 

geilleagair cothrom. 

 

Soiléiríonn an ról é féin i soláthar díreach agus indíreach seirbhísí agus tacaíochtaí i dteannta 

le ról cumasaithe tábhachtach déanta ag Údaráis Áitiúla, i dteannta le pobail, suimeanna gnó 

agus sraitheanna gníomhaireachtaí áitiúla. Tá idirbheartaíocht agus tionchar díreach trí 

phleanáil ar aghaidh i gcruth Pleananna Forbartha Chontae agus Baile, pleananna ceantair 

áitiúla, agus pleananna feabhsaithe lár bhaile mar an pointe tosaithe d’infheistíocht leanúnach 

mór i dtaobh sholáthair bhonneagair in aicmí mar bhainistíocht iompair agus tráchta, 

leathanbhanda, caitheamh aimsire agus soláthar conláiste agus tionscnaimh feabhsaithe 

amhairc. 

 

Staitisticí 

I ndaonáireamh 2011, bhí 25,410 duine i gContae Cheatharlach d’aois 15 bliana agus níos mó 

sa bhfórsa oibre agus astu seo, bhí 76.7 fán gcéad (19,502 duine) ag obair. As na 17,053 

duine a bhí thar 15 agus níos mó, a bhí lasmuigh den bhfórsa oibre bhí 28.5faoin gcéad díobh 
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mar mhic-léínn, 25.8 faoin gcéad acu ag tabhairt aire don mbaile clainne agus bhí 30.3 faoin 

gcéad ar scor. 

 

Beochlár 2014 

Taispeánann an ráta dífhostaíochta i Feabhra 2014 do Chontae Cheatharlach titim sochar níos 

mó ná na míonna roimhe san agus tá sé seo i gcomhlíne leis an meán náisiúnta de 11.9%. 

 

Daonáireamh 2011 

Dob é 19,502 daonra oibre (cónaitheoirí agus neamh-chónaitheoirí) Cheatharlach i 2011 le 

tráchtáil agus trádáil mar an tionscal is mó. De réir dhaonáireamh 2011, léiríonn an píchairt 

agus tábla seo a leanas briseadh síos i ndaoine agus i dtionscail atá ábhartha do Cheatharlach; 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figiúr 3.1 Briseadh síos i nDaoine agus Tionscail a bhaineann le Ceatharlach 
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Tionscal Population 

Talmhaíocht, foraoiseacht agus iascaireacht 1,411 

Tógáil agus foirgníocht 1,070 

Tionscail déantúsaíochta 2,469 

Tráchtáil agus trádáil 4,993 

Iompar agus cumarsáid 986 

Riarachán poiblí 1,068 

Seirbhísí proifisiúnta 4,304 

Eile 3,201 

Iomlán 19,502 

Tábla 3.1 Briseadh Síos i nDaoine agus i dTionscail atá ábhartha do Cheatharlach 

 

3.1 STRAITÉIS FORBARTHA EACNAMAÍOCHTA 

Tá ról tábhachtach ag Comhairle Contae Cheatharlach i dtaobh éascú a dhéanamh ar fhorbairt 

laistigh den gContae. Réimsíonn sé seo óna ról díreach go bhfuil pleanáil agus forbairt 

fhisiceach, tabhairt faoi thaighde agus anailís socheacnamaíochta, soláthar bonneagar 

tábhachtach, go bhfuil bonneagar iompair agus uisce san áireamh, ina measc atá an-

tábhachtach, do fhiontair i dteannta le bonneagar pobail. Tá an Chomhairle mar ghníomhaire 

tábhachtach, chomh maith, do sheachadadh áitiúil cuspóirí polasaí náisiúnta i dteannta le 

comhoibriú cóngarach le gníomhaireachtaí go bhfuil sainchúram bunaithe acu le haghaidh 

idirbheartaíochta ins an aicme seo trína páirtíocht díreach agus indíreach le comhlachtaí agus 

eagraíochtaí forbartha áitiúla mar Fhiontar Éireann, GFI, Páirtíocht Forbartha Chontae 

Cheatharlach, Cumann Lucht Tráchtála Cheatharlach, IBEC agus gníomhaireachtaí eile sa 

Chontae. In Aibreán 2014, fostaíonn an Chomhairle seirbhís tacaíochta micre-fhiontar trí an 

Oifig Fiontair Áitiúil (OFÁ), ag comhtháthú seirbhísí an iar-Bhord Fiontair Chontae le 

hAonad Tacaíochta Gnó na Comhairle, chun feabhas a chur ar agus forbairt a dhéanamh ar na 

struchtúir reatha chun jabanna a choinneáil agus a chruthú. 

 

Mar thacaíocht d’athshlánú eacnamaíochta na hÉireann, comhoibríonn Comhairle Contae 

Cheatharlach, an pobal gnó agus gréasán gníomhaireachtaí náisiúnta agus áitiúla chun ról 

cumasaithe tábhachtach a sholáthar i gcarn gníomhaíochtaí go bhfuil díbhinn poist mar 

thoradh air. Tá fachtóirí a dhéanann áit mealltach do ghnólachtaí agus dá bhfostaithe mar an 

eochair do straitéis fhorbartha eacnamaíochta buacach. Tá ról tábhachtach ag Ceatharlach 

mar Bhaile Contae i Réigiún an Oir Dheiscirt le gaol láidir le Réigiún Lár na Tíre agus 

Laighean Theas. Tá fórsa oibre le hard oideachas acu sa chontae, dhá Institiúid Bhreis 

Oideachais agus Ionad Náisiúnta Taighde Bith-theicneolaíochta Barraí i bPáirc Daraí 

Teagasc, forbairtí bonneagair móra agus cóngaracht do Bhaile Átha Cliath agus do na moil 

iompair móra, rudaí a bhronnann Ceatharlach mar áit idéalach do ghnó. Bhí suíomh 

straitéiseach Cheatharlach cóngarach do Bhaile Átha Cliath uasghrádaithe ag oscailt 

mótarbhealach M9 ó Bhaile Átha Cliath go Port Láirge. I measc infheistíochtaí earnála 

príobháideach déanacha tá Merck Sharp & Dohme, ceann de na comhlachtaí cógaisíochta is 

mó ar domhan, go raibh cruthú circa 400 jabanna nia mar thoradh ar (idir lán-aimsire agus 

páirt-aimsire). Tá Comhlacht Drioglanna Uisce Beatha Walsh ag infheistiú €25 milliún i 

nDrioglann agus Ionad Cuairteora den scoth i Muine Bheag, le cruthú 55 post seasta agus 40 
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post sealadach ann. Chruthaigh comhlacht SA Unum sa bhreis ar 100 post nua chuige seo, 

faid is gur ghlac Comhlacht Cheatharlach Netwatch páirt i leathnú il-mhilliún euro sa bhaile 

agus thar lear. I measc eagraíochtaí eile atá ag leathnú tá Cumarsáid Comhtháthaithe Teo., 

Ionad Tionscail agus Déantúsaíochta Uath-ghluaisneach Autolaunch i Muine Bheag (cuid de 

Magna Inc), Ionad Déantúsaíochta Keenan sa Bhuiríos (innealra talmhaíochta) i dteannta le 

forbairt leanúnach ag comhlachtaí déantúsaíochta agus easpórtála dúchasacha mar Ghrúpa 

Burnside, Innill PB, Oglesby & Butler, Tanco agus Whitelite. 

 

D’infheistigh IT Cheatharlach go mór i bhforbairt straitéiseach a champas, faid is go 

ndeimhníonn leathnú mór den dTeach Fiontair ag Ionaid Fiontair Pobail Cheatharlach Teo. 

agus bunú Oifig Fiontair Áitiúil (OFÁ) go bhfuil áiseanna agus tacaíochtaí ar bun le haghaidh 

comhlachtaí nua. 

 

Leanfaidh Comhairle Contae Cheatharlach ag déanamh iarrachta níos mó infheistíocht a 

mhealladh agus deimhin a dhéanamh de go bhfuil tionscail ina n-ionad faighte dóibh san a 

dhún le linn an cor chun donais eacnamaíochta. Tá taifead buacach ann d’infheistíocht isteach 

a mhealladh isteach san Chontae agus deiseanna eile a sholáthar do ghnólachtaí éiritheacha trí 

sholáthar díreach eastáit tionsclaíocha agus Páirceanna Gnó. Faoi láthair, tá ceantair móra 

talún le haghaidh forbartha eacnamaíochta éagsúil suite i mBaile Cheatharlach, sa dTulach 

agus i Muine Bheag. 

 

E.D. Polasaí 

Sé polasaí na Comhairle: 

 Cabhrú le forbairt gach aicme eacnamaíochta trí fhorfheidhmiú polasaithe le freastal 

ar fhás dá leithéid. 

 Áiseanna bonneagair dóthanacha a sholáthar 

 E-ghnó a chur chun cinn 

 Talamh dóthanach agus suite go cuí a chriosú le haghaidh fhorbartha tionsclaíoch 

agus trádála agus iad a cheannach, b’fhéidir. 

 Ceantair fhiontair agus bonneagar traenála a sholáthar 

 Talamh cónaithe cuí a chriosú agus bailte agus sráidbhailte mealltacha a chruthú. 

 An raon poiblí agus conláistí Cheatharlach a fhorbairt i dtreo is gur féidir le caighdeán 

saoil na bhfostaithe agus muintir na háite a bheith feabhsaithe 

 Áiseanna caithimh aimsire/conláiste a sholáthar 

 Tacaíocht a thabhairt d’fhéiltí agus d’ócáidí 

 Moladh do struchtúir comhoibritheacha ag díriú ar fhorbairt eacnamaíochta 

 Déileáil, nuair is féidir, le laigí bonneagair a fhéadfadh bheith ag cur isteach ar 

fhorbairt eacnamaíochta agus iarracht deimhin a dhéanamh de go ngabhann forbairt 

bonneagair inbhuanaithe roimh forbairt eacnamaíochta. 

 

 

 

Tá straitéisí agus polasaithe sa chaibidil seo a bhaineann le forbairt geilleagrach Cheatharlach 

le polasaithe san áireamh maidir le trádáil, tionscal, teicneolaíocht faisnéise agus 

miondíoltóireacht. 
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Léarscáil 3.1 Crios Tionchair Chontae Cheatharlach 

 

 

 

3.2 COMHTHÉACS POLASAÍ 
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3.2.1 Straitéis Náisiúnta Spásúil 

I gcomhthéacs na Straitéise Náisiúnta Spásúil, ní féidir féachaint a thuilleadh ar fhorbairt 

eacnamaíochta Bhaile agus Chontae Cheatharlach ina aonar ón gcuid eile de Réigiún an Oir 

Dheiscirt ina iomlán. Tá Éire mar thír tar éis casadh amach mar gheilleagar oscailte agus mar 

thoradh ar fhorbairt eacnamaíochta Chontae Cheatharlach caithfear breathnú air i 

gcomhthéacs tionchair Réigiúnacha, Náisiúnta agus domhanda. 

 

Tá comhlíonadh eacnamaíochta Cheatharlach le deich mbliana anuas go maith ós cionn é sin 

a bhí measta dó ag am na Straitéise Náisiúnta Spásúil (SNS). Tá sé soiléir, bunaithe ar an 

fhianaise eacnamaíochta a léiríodh, gur fhorbair Ceatharlach ról idir-réigiúnach mór go maith 

níos mó ná a chomharthú sa SNS. Tá láthair Cheatharlach mínithe is fearr mar bheith i lár an 

chiorcail fáis náisiúnta straitéiseach déanta suas de Chill Mhantáin, Cill Dara, Laois, Cill 

Chainnigh agus Loch Garman, rud a admhaíonn a chrios tionchair go maith thairis réigiún an 

Oir Dheiscirt. Mar sin, faid is go bhfuil daonra an chontae anois mar 54,540 sé an 

dobharcheantar a friothálann Ceatharlach air ná rud éigin cosúil le 700,000 duine inniu, rud a 

chomhfhreagraíonn le fórsa oibre timpeall 350,000, nó 15% den bhfórsa oibre iomlán trasna 

an Stáit. 

 

Admhaíonn an Straitéis Náisiúnta Spásúil (SNS) go bhfuil tionchar diúltach ag 

comaitéireacht fada chun oibre ar chaighdeán saoil na ndaoine i gceantair tuaithe. Sí aidhm 

fho-thacaíochta na Straitéise feabhas a chur ar chaighdeán saoil na saoránach uile, ag tógáil 

poist níos cóngaraí don áit a gcónaíonn daoine, ag feabhsú an chomhshaoil agus ag forbairt 

todhchaí eacnamaíochta inbhuanaithe láidir dúinn féin agus dár leanaí. 

 

Aithníonn an SNS go raibh struchtúir, patrún agus láthair an infheistíochta eacnamaíochta 

chomh gaolmhar le scil agus le bonn acmhainne ceantar, is atá sé leis na dreasachtaí 

airgeadais a fhéadfadh bheith á thairiscint. Chuige seo, aithníonn an SNS roinnt nósanna 

idirnáisiúnta atá ag teacht suas go bhfuil tionchar mór acu ar láthair an fhiontair, leo seo san 

áireamh: - 

 An claonadh i dtreo meascáin spásúla teicneolaíochta 

 Mealladh oibrithe agus comhlachtaí le scil acu go dtí ceantair uirbeacha 

 Tábhacht méadaithe seirbhísí a threisíonn ról na n-ionad níos mó daonra 

 An tábhacht a bhaineann le tacú le agus neartú a dhéanamh ar chumas agus ar 

chaighdeán na bhfeidhmeanna taighde agus forbartha i láthair réigiúnacha éagsúla 

in Éirinn chun earnáil fiontair iomaíoch agus nuálach a choinneáil 

 

Aithníonn an SNS mar gur dhócha go mbeidh siad seo a leanas san áireamh i nósanna 

todhchaí fiontar 

 Beidh an chuid is mó de na poist nua cruthaithe san earnáil seirbhíse 

 An tábhacht méadaithe do chomhlachtaí in earnáil seirbhíse na láithreacha ag, nó 

in aice leis na pointí móra éileamh custaiméara 

 Beidh seirbhísí áitiúla, cúram sláinte, fóillíocht agus turasóireacht níos tábhachtaí 

fós faoi mar théann an daonra in aois agus faoi mar a ardóidh ioncaim indiúscartha 

 An gá le hinfheistíocht breise a dháileadh i ndearadh taighde, nuálaíocht agus 

forbairt chun go leanfaidís bheith iomaíoch agus inmharthana 

 Leanfaidh ceantair le bonn daonra mór gur féidir leo tacaíocht a thabhairt do 

bhonneagar gnó de chaighdeán ard, d’fhorbairt teicniúil agus do nuálaíocht mar 

mhealltóirí móra. 

 Beidh réimse láthair cónaithe de chaighdeán ard riachtanach chun obair scile a 

mhealladh 
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3.2.2 Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha 

Deir na Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha go bhfuil eolas, bonneagar agus pointí rochtana don 

réigiún san áireamh i dtiománaithe eacnamaíochta Réigiún an Oir Dheiscirt. Ba chóir aire a 

thabhairt do sholáthar bonneagar de chaighdeán ard, i ngach ceann de na moil, atá in oiriúint 

do na tionscail gur dhócha go mbeadh meallta chuig na láthair seo (Ceatharlach mar bhaile 

Chontae). 

 

Sé Bonneagar Straitéiseach chun tacú le forbairt Moil agus Bailte Chontae: 

 Bunú Ollscoil i Réigiún an Oir-Dheiscirt agus breis fhorbartha ar Institiúidí Ard 

Oideachais 

 Ceangail fheabhsaithe idir IAO’s agus tionscal, go háirithe le ionaid Gora taighde 

agus forbartha 

 Iompar poiblí feabhsaithe laistigh de agus idir mhoil agus bhailte chontae agus 

lonnaíochtaí eile. 

 Seirbhísí uisce feabhsaithe ag géilleadh leis an reachtaíocht comhshaoil uile agus le 

Pleananna Bainistíochta Abhantrach 

 Infhaighteacht bainc talún seirbhísithe agus eastáit tionsclaíocha 

 Áiseanna pobail agus caithimh aimsire uasghrádaithe 

 Teileachumarsáidí agus soláthar fuinnimh agus rochtain (bóthar agus iarnród) de 

chaighdeán ard 

 Spás oifige den grád is airde 

 Seirbhísí tacaíochta gnó agus fiontar 

 Forbairt ionad nualaíocht 

 Raon poiblí agus áiseanna poiblí feabhsaithe mar thacaíocht d’fhorbairt turasóireachta 

 

3.2.3 Foilseacháin Rialtas 

Tá roinnt foilseachán eile ann, chomh maith, ag leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil a 

thug an Chomhairle aird ar nuair a bhíodar ag cuir le céile an Plean seo mar seo a leanas: 

 Straitéis Forbartha Eacnamaíochta an Oir Dheiscirt (SFEOD) 2013 – 2023 – 

Comhchoiste ar Jabanna, ar Fhiontar agus ar Nuálaíocht 

 Plean Gníomhaíochta an Rialtais do Jabanna 2015 agus Cosáin chun Oibre 2013 

 Straitéis Ceantair an Rialtais Áitiúil “Ag Tacú le Fiontar, Forbairt Áitiúil agus Fás 

Eacnamaíochta” 2012 

 Údaráis Áitiúla Cheatharlach “Ag Tacú le hAthshlánú Eacnamaíochta agus Jabanna 

Áitiúla 

 Ionchas 2020 – Straitéis ÚFT na hÉireann (2010) “Ár dTodhcaí Inbhuanaithe – 

Creatlach d’ Fhorbairt Inbhuanaithe d’Éirinn” 

 Fómhar Bua Fís d’Agri-Bhia & Iascaigh 2020 (DAFF 2010) 

 Nuálaíocht Éireann: Tuairisc Tascfhórsa Nuálaíochta (2010) 

 Ag seachadadh ár bhFéidearthacht Ghlas – Polasaí Rialtais ar Fhás agus ar 

Fhostaíocht sa Gheilleagar Glas (2009) 

 Staidéar Dorchla Barrow 2013 

 Tuairisc an Choimisiúin d’ Fhorbairt Eacnamaíochta Ceantair Tuaithe (tuairisc 

CFECT) 

 Dréacht Straitéis Tírdhreacha Náisiúnta d’Éirinn 2014 – 2024 (DSTNÉ) 

 Dréacht Straitéis Náisiúnta Portach (DSNP) 
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 Plean Náisiúnta Leathanbhanda d’Éirinn (uasdátaithe Aibreán 2014) (PNLBÉ) 

 Plean Straitéiseach Seirbhísí Uisce 

Tugann an Plean Forbartha seo tacaíocht do chuspóirí eagraíochtaí forbartha réigiúnacha 

tábhachtacha, leo seo a leanas san áireamh: 

 Tionól Réigiúnach an Deiscirt 

 

3.2.4 Straitéis Fhorbartha Eacnamaíochta an Oir Dheiscirt (SFEOD) 2013 

Tar éis é a bheith bunaithe i Meitheamh 2011, d’aithin an Comhchoiste Oireachtais ar Phoist, 

Fiontar agus Nuálaíocht dífhostaíocht mar fhadhb tosaíochta príomha go raibh tábhacht 

bunaidh i gceist leis i dtaobh iarrachtaí náisiúnta athshlánú eacnamaíochta a bhaint amach. 

Táid seo a leanas i measc na dtosaíochtaí príomha a aithníonn an tuairisc don Oir Dheiscirt: 

1. Deimhin a dhéanamh de go bhfuil an Cúnamh Infheistíochta GFI céanna ag réigiún an 

Oir Dheiscirt is atá ag Réigiún na Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair mar chuid de 

na Treoirlínte Cúnaimh Réigiúnaigh do 2014-2020 

2. Tacaíocht a thabhairt d’athbheochan an tionscail biatas siúcra agus do thógáil bith-

scaglann nua sa réigiún, go bhfuil féidearthacht aige 5,000 post a chruthú 

3. Bunú Ollscoil Teicneolaíochta sa réigiún agus buntáiste iomaíoch a thógáil trí mhol 

taighde agus forbartha láidir agus tacaíocht do nuálaíocht agus do chruthaitheacht 

4. Straitéis chun feabhas a chur ar bhaint amach oideachais agus ar sholáthar scile sa 

réigiún 

5. Bunú Mol Iompair réigiúnach a dhéanann ailíniú ar bhonneagar bóthar, iarnróid agus 

cuain 

6. Infheistiú i rolla amach gréasán snáithín dorcha (Leathanbhanda) 

 

3.2.5 Plean Gníomhaíochta do Jabanna 

Leag an Plean Gníomhaíochta do Jabanna 2015 amach ós cionn 270 gníomhaíocht scartha 

leis an seachadadh ag clúdach gach Roinn Rialtais agus le réimse aisteoir stáit agus neamh-

stáit páirteach ann, chomh maith. Tá an Rialtas geallta chun uasdátú a dhéanamh ar a Phlean 

Gníomhaíochta do Phoist (PGP) ar bhonn bhliantúil. Déanann Rannóg 6.5 den Plean 

Gníomhaíochta tagairt do ról an rialtais áitiúil mar seo a leanas: 

“Ar an 27
ú 

Meán Fhómhair, 2012, d’fhoilsigh an t-Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais 

Áitiúil, Phil Hogan, Straitéis Earnála ar Phoist, Ag Tacú le h-Ath-shlánú Eacnamaíochta agus 

Poist – Go h-Áitiúil. Chabhraigh an doiciméad le plean níos leithne an rialtais, agus déanann 

sé imlíniú ar chabhair reatha na n-Údarás Áitiúla do phoist agus do fhiontar”. I leith na 

Straitéise: 

 Chuir sé breis taca faoi sheasamh gníomhach an rialtais i dtaobh tacú le fiontar agus 

forbairt eacnamaíochta 

 D’admhaigh sé “go bhfuil ról an rialtais áitiúil fíor-thábhachtach do thacaíocht 

fiontair agus d’fhorbairt eacnamaíochta ag leibhéal áitiúil” 

 D’imlínigh sé réimse leathan na ngníomhaíochtaí a thiomáineann an rialtas áitiúil an 

clár oibre eacnamaíochta áitiúil go gníomhach 

 Tháinig sé ar chonclúid “go bhfuil tacaíocht rialtais áitiúil ar an láthair criticiúil do 

bhuaic na dtionscnamh rud a théann ó thacaíocht d’ Infheistíocht Eachtrach Díreach 

agus do mhícre-fhiontair, go leathanbhanda tuaithe nó infheistíocht mhór i 

bhfeirmeacha gaoithe agus i ngeilleagar glasa 
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3.2.6 Údaráis Áitiúla ag Tacú le Fiontar 

D’fhoilsigh an Cumann Bainisteoirí Contae & Cathrach, mar thacaíocht don Plean 

Gníomhaíochta Earnála i 2012, tuairisc a d’aithin ós cionn 2,000 gníomhaíocht áitiúla scartha 

i 2011 go raibh tionchar dearfach acu ar fhorbairt áitiúil, ar athshlánú eacnamaíochta agus ar 

fhiontar. Bhí an Tuairisc ar ghníomhaíochtaí 2011 mar an chéad iarracht mapáil a dhéanamh 

ar réimse leathan na dtacaíochtaí fiontair atá seachadta ag Údaráis Áitiúla agus iad a nascadh 

le Plean Gníomhaíochta do Phoist. D’fhoilsigh Comhairle Contae Cheatharlach, faoi Phlean 

Gníomhaíochta do Phoist athbhreithnithe, Tacaíocht Údaráis Áitiúil d’ Fhorbairt Fiontair & 

Eacnamaíochta, Tuairisc ar Ghníomhaíochtaí do 2012 agus 2013. Sé an bhreis luach ó na 

tuairiscí seo: 

 Níl go leor luach curtha ar ról an rialtais áitiúil ins an aicme seo agus b’fhéidir nach 

bhfuil sé tuigthe i gceart ag na scairshealbhóirí uile. Sé fócas na h-anailíse ná 

gníomhaíochtaí Údaráis Áitiúil a nascadh le dea-thorthaí do ghnólachtaí, d’fhostaíocht 

agus do phobail áitiúla. 

 Sé an cuspóir tánaisteach sár-thaispeántas a dhéanamh ar an dtaithí agus ar chumas 

uathúil Chomhairle Chontae Cheatharlach ins an aicme fhorbartha eacnamaíochta 

 

3.2.7 Ionchas 2020 – Straitéis ÚFT Éireann (2010) 

Tugann an doiciméad seo léirmheas ar threo UFT agus leagann sé amach spriocanna do 

jabanna agus d’infheistíochtaí le fócas ar leith ar sheirbhísí domhanda, ar dhéantúsaíocht 

ardleibhéal agus ar fhorbairt taighde agus nuálaíocht. Deir sé, mar chuid dá chéimeanna chun 

aistrithe, go mbeidh 50% de thionscnaimh infheistíochta eachtracha díreacha suite lasmuigh 

de Chorcaigh agus Baile Átha Cliath. Deir sé go gcaithfidh suímh a bheith mealltach, tá 

feabhsúcháin bonneagair in iompar agus i bhfuinneamh tábhachtach agus tá leathanbhanda ar 

luas ard mar thosaíocht. Pointeálann an Straitéis amach, chomh maith, nár chóir go 

gníomhóidh táillí Údarás Áitiúil agus praghsanna bonneagair mar bhac. 

 

3.2.8 Fómhar 2020 – Fís do Agri-Bhia & d’ Iascaigh (FABI 2010) 

Leagann an tuairisc seo atá coimisiúnaithe ag an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh & Bia amach 

Straitéis le haghaidh fhorbartha na hearnála Agri-Bhia agus Iascaigh suas go 2020 agus 

ordaíonn sé roinnt spriocanna uaillmhianacha a bheith sásaithe. Admhaíonn Fómhar 2020 an 

tábhacht a bhaineann leis an dtionscal agri-bhia, atá mar an tionscal dúchasach is mó in 

Éireann, an cúnamh mór a thugann sé d’easpórtáil agus an cúnamh a thugann sé do phobail 

tuaithe trí jabanna inbhuanaithe a sholáthar. Tá cosaint an chomhshaoil agus caomhnú 

bithéagsúlachta criticiúil do na spriocanna a bhaint amach faoi Fhómhar Bhia 2020, agus do 

chothabháil saol de chaighdeán ard agus do mhealltacht cathracha, bailte, sráidbhailte agus 

áiteanna eile. Tá sé tábhachtach do bhreitheanna infheistíochta ag infheisteoirí gnó eachtracha 

agus baile. 

 

3.2.9 Nuálaíocht Éireann: Tuairisc ar Thascfhórsa Nuálaíochta (2010) 

Cuireann an doiciméad seo, atá ullmhaithe ag Roinn an Taoisigh, ar aghaidh roinnt riachtanas 

go bhfuil gá leo chun bua eacnamaíochta a bhaint amach. Tá bonneagar fisiceach de 

chaighdeán ard tábhachtach, ach go háirithe, do bhuaic todhchaí an gheilleagair. Is bonneagar 

príomha é leathanbhanda de chaighdeán ard atá riachtanach don Geilleagar Cliste. Cuireann 

sé béim, chomh maith, go bhfuil spás seomra fliuch d’eolaíochtaí saoil in easnamh. 
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3.2.10 Ag Forbairt Geilleagar Glas na hÉireann (2009) 

Pointeálann tuairisc an Ghrúpa Ard-Leibhéal ar Fhiontar Glas a bhí bunaithe ag an dTánaiste 

agus ag an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha mar go bhfuil deiseanna 

fostaíochta agus féidearthacht easpórtála ag na hearnálacha seo a leanas: 

• Fuinneamh Inathnuaite 

• Úsáid agus bainistíocht fuinnimh éifeachtach (le héicea-thógáil san áireamh) 

• Bainistíocht, athshlánú agus athchúrsáil fuíll 

• Cóireáil uisce agus fuíll uisce 

 

Aithníonn sé, chomh maith, cruthú criosanna glasa agus cnuasaigh ghlasa gur féidir a úsáid 

chun margú a dhéanamh ar an ngeilleagar. 

 

3.2.11 Ag Forbairt Geilleagar Cliste na hÉireann – Creatlach d’ Athnuachan 

Eacnamaíochta Inbhuanaithe 2008 

Tugann straitéis athshlánaithe Rialtas na hÉireann tosaíocht do chúig aicme gníomhaíochta 

tábhachtacha d’athshlánú eacnamaíochta go bhfuilid seo a leanas san áireamh ann: 

1. Ag slánú an gheilleagar fhiontair agus ag athchóiriú iomaíochta 

2. Ag forbairt geilleagar na dtuairimí – ag cruthú an ‘oileáin nuálaíochta’ 

3. Ag uasghrádú an chomhshaoil agus ag slánú soláthair fuinnimh 

4. Ag infheistiú bonneagar criticiúil 

5. Ag soláthar seirbhísí poiblí éifeachtúla agus éifeachtach agus rialú cliste 

 

3.3 TAIGHDE AGUS OIDEACHAS 

3.3.1 Institiúidí Tríú agus Ceathrú Leibhéal 

Tá tagairt déanta d’ard oideachas in Éirinn mar oideachas tríú leibhéal. Tá tagairt déanta 

d’oideachas céimí go minic mar ‘an Ceathrú Leibhéal’ chun a thábhacht agus a uathúlacht a 

chur chun cinn. 

 

Caithfidh an fócas agus an ghluaiseacht ar aghaidh a bheith físeach de bharr an bhrú 

eacnamaíochta domhanda agus creimeadh ar ár n-iomaíocht in aghaidh boinn ar chostas níos 

ísle i ngeilleagair éiritheacha. Tá cruthú geilleagar eolais criticiúil dár leas eacnamaíochta. Tá 

cruthú eolais i gcroíláir gníomhaíochta eacnamaíochta. Siad comhábhair tábhachtacha do 

chruthú geilleagar eolais iomaíoch ná oideachas, taighde agus forbairt (T&F) agus nuálaíocht. 

 

Is buntáiste iomaíoch mór do Cheatharlach é go bhfuil sé mar bhaile dhá Institiúid Ard 

Oideachais i.e. Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach (ITC) agus Coláiste Cheatharlach 

(CC), go bhfuil nasca acu le roinnt páirtithe idirnáisiúnta. Tá na háiseanna oideachais 

tábhachtach don geilleagar, do chultúr agus do bhreáthacht Contae Cheatharlach agus do na 

daoine atá ina gcónaí ann. 

 

Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach 

Bunaithe i 1970, tá ós cionn 6,000 mac léinn ag Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach, 

agus tá sé bródúil as bheith de mhéid a spreagann bonn láidir spioraid pobail, faid is, chomh 
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maith, go bhfuil sé ar scála ar chóimhéid le breáthacht in ard oideachas agus taighde. 

Déanann Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach cáilíochtaí le cáil idirnáisiúnta a thairiscint 

ag leibhéal Ard Teastais, Céime, Céime Onórach, Dioplóma Níos Airde, Dioplóma 

Iarchéime, Céime Máistreachta agus Céime Dochtúireachta. Tá ós cionn 80 cúrsa á dtairiscint 

faoi láthair in aicmí speisialaithe mar Eolaíocht, Ríomhaireacht, Innealtóireacht agus 

Daonnachtaí. Tá na cúrsaí uile an-ábhartha do na deiseanna réadúil ins an margadh 

fostaíochta de bharr go n-oibríonn IT Cheatharlach an-chóngarach le fostaithe chun 

cothabháil a dhéanamh ar thábhacht agus ar chaighdeán na gclár uile. Soláthraíonn an Roinn 

Seirbhíse Eachtrach timpeallacht tacúil do Fhiontar agus do Fhiontraithe i réigiún an oir-

dheiscirt, faid is go mbíonn siad i dteagmháil le h-Eagraíochtaí agus le Gníomhaireachtaí eile 

ag leibhéal réigiúnaigh, náisiúnta agus idirnáisiúnta. 

 

Tá leathnú leanúnach oideachais tríú leibhéal tábhachtach do shaol sóisialta, cultúrtha agus 

eacnamaíochta an bhaile agus an chontae. D’oscail Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach a 

Ionad Dargan Taighde, Forbartha agus Nuálaíocht le déanaí ar an láthair a chosain na 

milliúin. Soláthróidh an t-Ionad núicléas taighde agus nuálaíochta il-mhilliún do réigiún an 

Oir Dheiscirt. 

 

Bhronn Treoir Ollscoile an Sunday Times teideal ‘Institiúid Teicneolaíochta na Bliana 2014’ 

d’Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach a’ rá “Tá an institiúid fiontraíochta seo ag 

comhlíonadh róil thábhachtach i ngeilleagar an Oir Dheiscirt, ról a bheidh treisithe faoi mar 

a lorgaíonn sé stádas Ollscoile Teicneolaíochta i bpáirtíocht le IT Phort Láirge. Tá 

Ceatharlach mar acmhainn den scoth do mhic léinn agus do ghnólachtaí, chomh maith.” 

 
Éascaíonn IT Cheatharlach agus cuireann siad chun cinn idirghníomhaíocht le fiontar ag 

soláthar: 

• Tacaíochtaí nua-thionscanta do Ghnó trí Champas Fiontair Taighde & Gor (CFTG) 

• Seirbhísí Saineolais & Comhairlithe 

• Gníomhaíocht Taighde & Forbartha Comhoibritheach 

• Tráchtálaíocht le hAistirú & Ceadúnú Teicneolaíochta san áireamh 

Tá IT Cheatharlach freagrach, chomh maith, as Cláir AE, ag páirtíocht le heagraíochtaí agus 

le háiseanna domhanda, ag oscailt deiseanna forbartha agus ag maoiniú taighde nua. Tá 

INSPIRE i measc tionscnaimh reatha, tionscnamh nua atá maoinithe ag an AE ag tabhairt 

fiontair, taighdeoirí agus fiontraithe le chéile agus an Clár Teorainn Nua atá mar chlár 

tacaíochta traenála agus fiontar proifisiúnta atá dírithe ar fhiontraithe go bhfuil tuairim gnó 

nuálach acu lena lán smaoineamh imithe isteach ann agus go bhfuil féidearthacht aige a 

bheith aistrithe isteach i g-Comhlacht Nua-thionscanta le Féidearthacht Mhór. 

Tá an-aithne ar an Institiúid mar ionad breáthachta le cáil mhór uirthi i dtaobh gach saghas 

spórt foirne agus aonarach, ag tacú ní hamháin leis na lúthchleasaithe is fearr a thagann ó 

gach áit timpeall na tíre chun staidéar in IT Cheatharlach, ach foirne coláiste agus 

úsáideoirí caithimh aimsire, chomh maith. Le háiseanna spóirt nua aimseartha do gach 

saghas aimsir agus giomnáisiam le trealamh iomlán ann, bhí oscailt fhoirmiúil na n-

áiseanna spóirt breise ar siúl in Eanáir 2012, le seomraí spóirt agus cleachtadh d’ard-chéim 

nua ann agus teicneolaíochtaí anailíse spóirt den scoth i dteannta leo. Tá cláir chéime spóirt 

lán aimsire ag IT Cheatharlach i m-Bainistíocht agus Oiliúint Spóirt i dteannta le CRÉ, CLG 

agus an FAI. Tá an institiúid fiontraíochta seo ag glacadh ról tábhachtach i ngeilleagar an 

Oir Dheiscirt, ról nach féidir a bheith treisithe ach amháin faoi mar a lorgaíonn sé stádas 

Ollscoile Teicniúil i bpáirtíocht le h-IT Phort Láirge. 
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Ollscoil Teicneolaíochta an Oir Dheiscirt 

Tá Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach agus Phort Láirge ag déanamh taiscéal le céile ar 

bhunú Ollscoil Teicneolaíochta il-champas do réigiún an Oir Dheiscirt i gcomhréir leis an 

gClár Rialtais 2011-2016. Freastalóidh reachtaíocht nua, atá á ullmhú faoi láthair, ar bhunú 

Ollscoileanna Teicneolaíochta agus ar chomharthú Institiúidí Teicneolaíochta cumaiscthe 

faoin Acht mar Ollscoileanna Teicneolaíochta. Sé an chéad céim eile don dá institiúid aighniú 

a dhéanamh ar phlean aontaithe ag taispeáint conas atá sé molta an critéar a shásamh 

d’Ollscoil Teicneolaíochta. Nuair atá sé críochnaithe, beidh an plean measúnaithe ag Painéal 

Saineolach a thabharfaidh aird ar chumas an chuibhreannais molta na cuspóirí 

comhdhlúthaithe a bhaint amach i dteannta lena ról maidir gach ceann de chritéar 

comharthaithe na hOllscoile Teicneolaíochta. 

 

Déanann Coláiste Cheatharlach (Naomh Phádraig) atá suite i mbaile Cheatharlach cúrsaí a 

thairiscint i nDaonnachtaí, i nDiagacht agus i gCúram Sóisialta. Bhí páirtíocht ag an 

gColáiste in Éirinn le Coláiste na Tríonóide Bhaile Átha Cliath agus tá páirtíocht idirnáisiúnta 

acu le hOllscoil Cheatharlach, Pittsburugh, Naomh Ambrose, Davenport, Iowa agus 

Cuibhreannas Illinois le haghaidh Staidéar agus Cláir Idirnáisiúnta (CISCI) Tá malairtí mic 

léinn agus foirne, comhoibriú ó fhoireann go foireann agus comhoibriú institiúideach idir 

Cheatharlach, Éire agus a gcoláistí páirtí SA aontaithe faoi na heagraithe seo. Tá cuairteanna 

idir-institiúideacha eagraithe idir an dá Cheatharlach. Osclaíonn na ceangail idirnáisiúnta seo 

le coláistí d’éiteas comhchosúil suas dóigheanna oideachais do mhic léinn agus don fhoireann 

agus deimhníonn sé bealach cumarsáide gur féidir braith ar agus tacaíocht do mhic léinn go 

dteastaíonn uatha dul ar thóir roinnt dá staidéir ag coláiste páirtíochta. 

 

Cruthaíonn Teagasc, chomh maith, cuid tábhachtach den earnáil seo lena Cheanncheathrú 

agus a Ionad Taighde Náisiúnta Barraí suite i bPáirc Daraí i gCeatharlach. Soláthraíonn an 

ceanncheathrú i gCeatharlach traenáil i gairneoireacht, i dtalmhaíocht, i bhforaoiseacht agus i 

staidéir ar chapaill. 

 

Soláthraíonn Bord Oideachais agus Traenála Chill Choinnigh agus Cheatharlach réimse 

cuimsitheach clár oideachais agus traenála foghlama fad saoil agus seirbhísí tacaíochta 

oideachais inrochtana don bpobal áitiúil, i dteannta le cúrsaí iar-ardteistiméireachta in 

Institiúid Breis Oideachais Cheatharlach. 

 

Díríonn SOLAS a chuid fuinnimh go léir ar phleanáil, maoiniú agus tiomáint forbairt seirbhís 

Breis Oideachais agus Traenála nua, comhtháthaithe. Déanfaidh SOLAS gach iarracht 

deimhin a dhéanamh de go bhfuil teacht ag gach foghlaimeoir ar an mBreis Oideachais agus 

Traenáil (BOT) is fearr agus is féidir agus oibreoidh siad chun seirbhís BOT nua dírithe ar an 

bhfoghlaimeoir a fhorbairt in Éirinn atá in oiriúint don gcuspóir agus deartha chun riachtanais 

todhchaí a shásamh. Oibreoidh SOLAS go cóngarach, chun é seo a bhaint amach, le réimse 

leathan scairshealbhóirí le foghlaimeoirí, fostóirí, Boird Oideachais & Traenála, Ranna 

rialtais, eagraíochtaí stáit, Caighdeán agus Cáilíochtaí Éireann (CCÉ), Údarás Ard Oideachais 

(ÚAO), Institiúidí Teicneolaíochta (IT) agus eagraíochtaí ionadaíoch san áireamh. 
 

Soláthraíonn Ionad Seirbhísí Pobail Naomh Caitríona agus Coláiste Breis Oideachais 

Naomh Áine, an Tulach, cúrsaí oideachais daoine fásta, faid is go soláthraíonn Skillsnet trí 

Chumann Lucht Tráchtála Cheatharlach breis-oiliúna, traenáil agus forbairt. 
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E.D: - Polasaí 2 

Sé polasaí Chomhairle Contae Cheatharlach: 

 Cabhrú le soláthar fórsa oibre le hoideachas maith acu 

 Freastal air agus tacú le, nuair is féidir, breis fhorbartha agus leathnú Institiúid 

Teicneolaíochta Cheatharlach, Bord Oideachais agus Traenála Chill Chainnigh agus 

Cheatharlach, Coláiste Cheatharlach agus gach áis oideachais laistigh den gContae 

 Tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt Ollscoile i Réigiún an Oir-Dheiscirt 

 Tacaíocht a thabhairt do chur chun cinn agus moladh do scileanna agus breis 

oideachais i gceantair thuaithe i dtreo is go laghdófaí an laige scile i dtuath Chontae 

Cheatharlach 

 

 

 

3.4 LÁTHAIR STRAITÉISEACHA DO FHIONTAR 

AGUS FOSTAÍOCHT 

3.4.1 Nirt Láthair laistigh de Chontae Cheatharlach 

Laistigh de Chontae Cheatharlach tá a lán láthair straitéiseacha tábhachtacha le haghaidh 

fhiontar i mBaile agus Purláin Cheatharlach, sa dTulach, i Muine Bheag, sa Bhuiríos, i 

mBalana, i mBaile Haicéid & i Leithghlinn an Droichid. Tá a lán nirt ag Contae Cheatharlach 

mar áit mhealltach le haghaidh thionscal atá curtha chun cinn ag Oifig Fiontair Áitiúil 

Chomhairle Chontae Cheatharlach, ag Páirtíocht Forbartha Chontae Cheatharlach Teoranta 

agus ag gníomhaireachtaí cosúla i gcomhoibriú le Fiontar Éireann, le FI, le Comhlachas 

Tráchtála Chontae Cheatharlach agus leis an earnáil gnó. 

 

Tá nirt Chontae Cheatharlach i dtaobh thionscal agus gnó a thairiscint mar seo a leanas; 

• Bonneagar breá maidir le bóithre, iarnród, rochtain d’aer phoirt agus do phoirt mara – 

nílid ach 85k ó Bhaile Átha Cliath, 79km ó Phort Láirge agus 88km ó Ros Láir 

• Conláistí sóisialta agus fóillíochta den scoth le comhshaol uirbeach agus nádúrtha de 

chaighdeán ard ann 

• Cóngaracht do choláistí tríú leibhéal éagsúla agus an mais daonra criticiúil le 

hoideachas orthu chun tacaíocht a thabhairt do fhiontar eacnamaíochta ar scála mór 

• Cuireann siad chun cinn taighde agus forbairt agus molann siad nuálaíocht, ach go 

háirithe 

• Monatóireacht agus uasghrádú leanúnach bonneagar teicneolaíochta eolais an 

Chontae 

• Molann siad infheistíocht dúchasach agus eachtrach trasna gach earnáil den geilleagar 

• Deimhníonn siad go bhfuil méid agus réimse dóthanach talún oiriúnach le fáil le 

haghaidh fhorbartha fiontair 

• Cabhrú le hOifigí Fiontair Áitiúla agus lena ngníomhaireachtaí comhbhall 

Ceatharlach a chur chun cinn mar bhaile le haghaidh infheistíochta agus fáis tionscal 

• Soláthar áiseanna cúraim leanaí i láthair chuí mar sin ag cur chun cinn rannpháirtíocht 

an mhargaidh shaothair 

• Molann siad d’fhorbairt aonaid teicneolaíochta uathúla de chaighdeán ard 

• Soláthar seirbhísí iompair feabhsaithe agus forbairt áiseanna rothaíochta agus siúil de 

chaighdeán ard 
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3.4.2 Deiseanna Fostaíochta i gContae Cheatharlach 

Sé polasaí an Údaráis Phleanála éascú a dhéanamh ar chruthú deiseanna fostaíochta nua sa 

chontae trí:- 

• Dheimhin a dhéanamh de go bhfuil talamh agus struchtúir seirbhísithe dáilte do 

chuspóirí tionsclaíocha; agus 

• Éascú a dhéanamh, nuair is féidir, ar leathnú tionscail agus gnólachtaí reatha; 

• Comhoibriú le gníomhaireachtaí saineolacha i dtaobh thionscail nua a mhealladh go 

Ceatharlach; 

• Oibriú bhunaithe sa bhaile a chur chun cinn trí sholáthar seirbhísí idirlín ar luas ard. 

 

E.D. – Polasaí 3 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Éascú a dhéanamh ar chruthú deiseanna fostaíochta nua sa chontae nuair is féidir 

 Deimhin a dhéanamh de go bhfuil talamh agus struchtúir sheirbhísithe dóthanacha 

dáilte do chúiseanna tionsclaíocha 

 Éascú a dhéanamh, nuair is féidir, ar leathnú tionscail agus gnólachtaí reatha 

 Comhoibriú le gníomhaireachtaí speisialaithe i dtaobh thionscail nua a mhealladh go 

Ceatharlach. 

 Oibriú bunaithe sa bhaile a chur chun cinn trí sholáthar sheirbhísí idirlín ar luas ard. 

 

 

 

Aithníonn an Chomhairle féidearthacht fostaíochta mór na bhfiontar uile. 

 

E.D. – Polasaí 4 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Moladh do shuímh le haghaidh thionscail agus seirbhísí beaga agus éascú a dhéanamh 

ar ghníomhaíocht eacnamaíochta bunaithe sa bhaile. 

 

 

 

3.4.3 Deiseanna Fostaíochta a Chur Chun Cinn i gCeatharlach 

Tá cur chun cinn forbairt eacnamaíochta go ginearálta, agus tionscal agus fiontar go háirithe, 

ag braith go mór ar na polasaithe, ar na cuspóirí agus ar na treoirlínte atá leagtha amach anseo 

agus i rannóga eile den Plean Forbartha. 

 

E.D. – Polasaí 5 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach 

 Éascú a dhéanamh ar chruthú deiseanna fostaíochta nua sa chontae agus tacaíocht a 

thabhairt d’fhorbairt eacnamaíochta, a éilíonn cur chuige il-ghnéitheach 

 Méadú a dhéanamh ar sholáthar seirbhísí uisce, séarachais, bóithre agus 

teicneolaíochta eolais chun deireadh a chur le haon mhaoil i ndul chun cinn na 

forbartha 

 Deimhin a dhéanamh de go bhfuil talamh criosach le haghaidh fhorbartha trádála agus 
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tionsclaíocha 

 Cuir in áirithe lonnaíochtaí príomha d’fhás dírithe 

 Éascú a dhéanamh ar leathnú tionscail agus gnólachtaí reatha agus forbairt gnóthais 

nua earnála tionsclaíoch nó seirbhíse 

 Éascú a dhéanamh agus moladh do bhunú tionscail éadroma de scála beag 

 Tacú leis an Oifig Fiontair Áitiúil i dtaobh cothaithe agus cur chun cinn fiontair 

dhúchasach 

 Tacú leis an GFI i dtaobh cur chun cinn infheistíocht eachtrach agus bunú tionscail 

nua sa Chontae 

 Tacaíocht a thabhairt do thionscnaimh fhorbartha tuaithe nua i dteannta le clár 

LEADER agus le Páirtíocht Fhorbartha Chontae Cheatharlach Teo. 

 Tacaíocht a thabhairt do Fhiontar Éireann i dtaobh infheistíochta isteach a chur chun 

cinn sa Chontae 

 Plean Eacnamaíochta agus straitéis fhorbartha tionsclaíoch comhtháthaithe a ullmhú 

don gContae 

 Éascú a dhéanamh ar sholáthar áiseanna cúraim leanaí i láthair chuí mar sin ag cur 

rannpháirtíochta an mhargaidh oibre chun cinn i measc tuismitheoirí agus tacaíocht a 

thabhairt do thuismitheoirí i dtaobh teacht ar thraenáil, oideachas agus fostaíocht 

 Deimhin a dhéanamh d’infhaighteacht teileachumarsáid ar luas ard, go háirithe do 

fhiontar 

 Deimhin a dhéanamh d’infhaighteacht foinsí glana agus iontaofa fuinnimh 

 Bearta oideachais/traenála cuí a chur chun cinn agus a éascú chun deimhin a 

dhéanamh d’fhórsa oibre áitiúil le scil oiriúnach acu 

 Moladh do cheangail taighde agus forbartha idir thionscal/ghnó agus institiúidí áitiúla 

trí-leibhéal agus ceathrú leibhéal 

 Caighdeáin arda tírdhreacha agus cosaint/uasghrádú comhshaoil a shlánú 

 Deimhin a dhéanamh de go leanann bailte agus sráidbhailte mealltach d’infheistíocht 

 Dea-chaighdeán saoil a thairiscint dóibh siúd a gcónaíonn agus a oibríonn sa Chontae 

 Tacú le/Forfheidhmiú ar Phlean Gníomhaíochta do Jabanna an Rialtais 

 

 

 

3.5 FORBAIRT TUAITHE CHEATHARLACH 

 

Tugann ceantair thuaithe cabhair thábhachtach d’fhorbairt réigiúnach cothrom. Sé atá i gceist 

le seo úsáid a bhaint as acmhainní ceantair thuaithe, go háirithe talmhaíocht/bia, 

turasóireacht, foraoiseacht, gairneoireacht, fuinneamh athnuaite agus seirbhísí agri-ghnó 

éagsúil. Ag an am gcéanna, déanann an ceantar tuaithe caipitliú agus tarraingíonn siad neart ó 

phobail uirbeacha comharsanúla i slí comhlántach. Déileálfar le forbairt tuaithe go sonrach i 

gCaibidil 11 den plean. Is féidir tionscal bunaithe sa dtuath agus agri-ghnó, le bonneagar 

dóthanach ann a bheith suite i gceantair thuaithe. 

 

E.D. – Polasaí 6 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach 

 Réimse dóthanach láthair a sholáthar d’fhorbairt tionsclaíoch nua de scála mór agus 

beag mórthimpeall an chontae 

 Tionscail tuaithe a chur chun cinn agus a éascú go ginearálta agus éascú a dhéanamh 
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ar chineálacha áirithe tionscal tuaithe, go háirithe iad san atá ag braith ar acmhainn 

nádúrtha (m.sh. biatas siúcra, foraoiseacht nó barraí gaolmhara) agus iad suite 

lasmuigh de bhailte i láthair cuí le breathnú cuí tugtha do chosaint gréasán suímh 

Natura 2000. 

 Fiontair fheirme a chur chun cinn atá gaolmhar le héagsúlú agus agri-ghnó 

inbhuanaithe 

 Tacú le hathbheochan an tionscail biatais siúcra agus le tógáil bith-scaglann nua, go 

bhfuil féidearthacht aige 5,000 post a chruthú, lasmuigh den mbaile 

 Gealltanas deimhin a dhéanamh de chomhsheasmhacht an Chláir Fhorbartha Tuaithe 

d’Éirinn 2014 – 2020, i gcomhthéacs an Phlean seo 

 Tacaíocht a thabhairt agus moladh d’fhás an tionscail eachaí mórthimpeall Chontae 

Cheatharlach 

 

 
 

3.5.1 Déantúsaíocht 

Léiríonn láthair lárnach Cheatharlach, an fórsa oibre le hard oideachas orthu, an dá Institiúid 

Ard Oideachais, an fhorbairt bhonneagair ar scála mór agus an láthair straitéiseach in aice le 

Baile Átha Cliath uasghrádaithe ag oscailt mótarbhealach an M9 ó Bhaile Átha Cliath go Port 

Láirge, Ceatharlach mar láthair chuí don dtionscal déantúsaíochta. I measc infheistithe 

earnála príobháidigh déanacha tá Merck Sharp & Dohme, Hot Irishman’s, Comhlacht Stáit 

Aontaithe Unum i dteannta le comhlachtaí baile Cheatharlach mar Netwatch, Grúpa 

Burnside, Cumarsáid Comhtháthaithe Teo, Tionscal Uath-ghluaiseacht Autolaunch agus an 

Áis Déantúsaíochta i Muine Bheag, Richard Kennan & Co. sa Bhuiríos (innealra 

talmhaíochta) i dteannta le Meaisíní PB, Serry’s agus Oglesby & Butler, Tanco agus 

Whitelite. 

 

Leanfaidh Comhairle Contae Cheatharlach ag díriú ar infheistíocht bhreise a mhealladh agus 

deimhin a dhéanamh de go bhfuil tionscail ina n-ionad faighte dóibh siúd a dhún le linn an 

cor chun donais eacnamaíochta. 

 

E.D.- Polasaí 7 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Moladh do agus éascú a dhéanamh ar sholáthar fhorbairtí déantúsaíochta i láthair chuí 

ag soláthar an úsáid déantúsaíochta/tionsclaíoch is comhlántaí d’aon úsáid reatha 

bunaithe ar fhostaíocht atá cóngarach don suíomh 

 

 

 

3.5.2 An Tionscal Cógaisíochta 

D’fhorbair scoil Eolaíochta agus Sláinte an Institiúid Teicneolaíochta ceangail láidre leis an 

dtionscal cógaisíochta agus tá ard-chumais taighde acu. Bunaíodh an tionscal cógaisíochta is 

mó i gContae Cheatharlach, Merck Sharp and Dohme i 2007, le Ceatharlach mar a chéad áis 

vacsaín daonna aonarach. Tá sé suite ar imeall bhaile Cheatharlach, tá sé den scoth, 200,00tr, 

dhá oibríocht bitheolaíochta inar infheistigh an comhlacht €220 milliún ann. Tá timpeall 400 

duine (conradh lán aimseartha agus páirt aimseartha) fostaithe ag an gComhlacht seo faoi 
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láthair i gCeatharlach a chruthaíonn agus a líonann folúntais agus táirgí bitheolaíochta atá 

úsáidte ag na milliúin daoine trasna an domhain. 

 

E.D. Polasaí 8 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Moladh do agus éascú a dhéanamh ar fhorbairt tionscail speisialaithe dá leithéid i 

láthair chuí, i gcomhréir leis na caighdeáin forbartha agus comhshaoil cuí 

 Tacaíocht a thabhairt agus neartú a dhéanamh ar chumas agus ar chaighdeán 

feidhmeanna taighde agus forbartha an Chontae 

 

 

 

3.5.3 Agri-Ghnó 

Tugann Talmhaíocht i gCeatharlach tacaíocht do na mílte post sa gheilleagar tuaithe, díreach 

i bpróiseáil bia agus san agri-thionscal níos leithne, le soláthraithe ionchuir, conraitheoirí 

talmhaíochta, poist sa cheantálaíocht, in iompar agus innealtóireacht agus i gcuntasaíocht, dlí, 

tréidliacht agus seirbhísí agri-chomhairle eile san áireamh. 

 

Siad na agri-ghnólachtaí príomha atá laistigh de Chontae Cheatharlach faoi láthair ná Kepak, 

Feoil Bhalana Teo., Mairt Laighean, Díolacháin Beostoc an Tulaigh, Richard Keenan & Co., 

Innealtóireacht Ard Speic, agus Tanco Autowrap. 

 

Tá comhlíonadh na hearnála agri-ghnó criticiúil do leas eacnamaíochta na hÉireann agus 

cuirfidh Comhairle Contae Cheatharlach chun cinn gnólachtaí dá leithéid. Sé freagra príomha 

Chomhairle Chontae Cheatharlach ar riachtanais ardú céime agri-ghnó a Ranníocaíochtaí 

Forbartha a shocrú ag leibhéal a spreagfadh forbairt. Maoineoidh an Scéim eilimintí 

bonneagair amháin atá tábhachtach d’fhorbairt tuaithe. Sé a bheidh i gceist leis an idirdhealú 

maoinithe seo idir fhorbairt trádála i mbailte ag éileamh leibhéal ard seirbhíse ná laghdú mór 

dá réir ins na Ranníocaíochtaí atá éilithe le haghaidh agri-ghnólachtaí tábhachtacha. 

 

D’fhéadfaí féachaint ar gheilleagar baile beag mar mhíbhuntáiste, ach d’fhéadfadh sé bheith 

mar bhuntáiste is mó na n-earnála, chomh maith, ag cur brú ar agri-ghnólachtaí margaí 

easpórtála a fhorbairt ag céim luath. Beidh forbairt agus fás leanúnach na hearnála seo 

tiomáinte ag nuálaíocht táirge, ag cuimsiú cultúir dhifriúla, ag forbairt táirgí de chaighdeán 

ard agus iomaíoch tacaithe ag bealaigh dáilte atá bunaithe go maith i margaí príomha, agus 

iad go léir tacaithe ag an Údarás Áitiúil. 

 

Tá déileáil níos cuimsithí déanta ar ghnó na talmhaíochta i gCaibidil a 11an phlean seo. 

 

E.D. – Polasaí 9 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Leanúint ag tacú le forbairt agus fás na hearnála agri-ghnó i gContae Cheatharlach 

agus cabhrú le gnólachtaí dá leithéid nuair is féidir 
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3.5.4 Polasaí Tuaithe 

Tá an Chomhairle dírithe ar an straitéis iomlán d’fhorbairt tuaithe mar atá sé imlínithe ins an 

Straitéis Náisiúnta Spásúil, sa Phlean Forbartha Náisiúnta agus sa Pháipéar Bán ar Fhorbairt 

Tuaithe. Aithníonn an Chomhairle an gá atá le bainistíocht a dhéanamh ar athrú tuaithe agus 

forbairt a threorú is dtreo is: 

a) Go ndéantar cothabháil agus uasghrádú ar an bpobal tuaithe reatha chun ceantair 

tuaithe inbhuanaithe a dheimhniú 

b) Go dtugtar tacaíocht do chothabháil ioncam agus deiseanna fostaíochta dóthanacha 

chun ceadú do dhaoine aonaracha agus do chlanna cónaí le dínit 

c) Go gceadaítear do phobail tuaithe páirt a ghlacadh go héifeachtach i struchtúir agus i 

bpróisis bhreitheanna a dhéanamh a chuireann isteach orthu i slí iniata 

d) Go ndéantar cothabháil ar aitheantas cultúrtha na bpobal tuaithe 

e) Go ndeimhnítear go mbeidh meas ar chomhshaol tuaithe agus go mbeidh forbairt i 

gceantair tuaithe ar siúl ar bhonn inbhuanaithe 

f) Go dtugtar tacaíocht do thionscnaimh aghaidh a thabhairt ar bhochtaineacht agus 

eisiamh sóisialta i gceantair tuaithe 

g) Go mbaintear amach pobal tuaithe beoga agus inbhuanaithe sa chás go bhfuil rogha 

ag daoine aonaracha agus ag clanna fanacht, fágáil nó corraí go ceantair uirbeacha 

h) Go gcuirtear chun cinn coincheap leathan forbartha tuaithe agus ní ceann atá bunaithe 

ina iomlán ar thalmhaíocht nó ar acmhainn nádúrtha ceannasach eile 

i) Go gcloítear le torthaí agus le moltaí Tuarascáil an Choimisiúin d’ Forbairt 

Eacnamaíochta de Cheantair Thuaithe (Tuarascáil CFECT) 

 

Sé an creatlach ina lorgóidh an Chomhairle na haidhmeanna seo a bhaint amach laistigh de ná 

trí straitéis forbartha Náisiúnta agus Réigiúnach an Rialtais mar atá sé imlínithe ins an 

Straitéis Náisiúnta Spásúil agus ins na Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha. Sé an straitéis ná 

díriú ar nirt dhúchasacha an gheilleagair tuaithe agus, ag an am gcéanna, freastal ar fhorbairt 

eacnamaíochta níos leithne. 

 

E.D. – Polasaí 10 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Coincheap leathan forbartha tuaithe a chur chun cinn agus ní ceann atá bunaithe 

amháin ar thalmhaíocht nó ar acmhainn nádúrtha ceannasach eile 

 Cothabháil agus uasghrádú a dhéanamh ar an bpobal tuaithe reatha chun deimhin a 

dhéanamh de cheantair tuaithe inbhuanaithe beoga 

 Deimhin a dhéanamh de go mbeidh meas ar an gcomhshaol tuaithe agus go mbeidh 

forbairt i gceantair tuaithe ar siúl ar bhonn inbhuanaithe 

 Beidh Forbairt Tuaithe faoi réir Measúnú Chuí i gcomhréir le hAlt 6 de 

Stiúrthóireacht na nGnáthóga 

 

 

 

3.5.5 Turasóireacht 

Tá Ceatharlach mar cheann de na contaetha intíre is áille in Éirinn, suite timpeall 80km ó 

charrchaladh agus aer phoirt Bhaile Átha Cliath, Ros Láir agus Phort Láirge. 

 

Is aicme é turasóireacht Cheatharlach atá ag fás i gcónaí maidir le huimhreacha cuairteora 

isteach sa chontae agus tá seirbhísí á dtairiscint do na cuairteoirí agus do mhuintir na háite. 

Tá a lán le tairiscint ag Ceatharlach ó thaobh na turasóireachta de le sléibhte, tuath amhairc, 
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gleannta abhann, siamsaíocht lasmuigh agus oidhreacht chultúrtha shaibhir agus iad go léir in 

aice láimhe. Soláthraíonn láthair lárnach Cheatharlach an bonn is fearr chun taiscéal a 

dhéanamh ar na contaetha mórthimpeall de Loch Garman, Cill Chainnigh, Cill Mhantáin, Cill 

Dara agus Laois. 

 

Tá Ceatharlach mar bhaile do thrí bhealach siúil náisiúnta tábhachtacha, Slí Laighean Theas, 

an Bhearú agus Slí Chill Mhantáin, ag tairiscint bealaí siúil breátha agus éagsúla de na céadta 

mílte. Tá réimse áiseanna gailf den scoth ann don ghalfaire ar chuairt agus iad in oiriúint do 

gach leibhéal faid is go soláthraíonn na fo-aibhneacha flúirseacha gníomhaíochtaí spreagúla 

agus éagsúla don díograisí uisce éighníomhach agus gníomhach. Tá Rian Gairdín 

Cheatharlach mar mhealladh eile do chuairteoirí, go bhfuil bailiúchán d’ocht déag meallta 

garraíodóireachta níos lú le Teach agus Gairdíní Altamont san áireamh scaipthe mórthimpeall 

an chontae. Tá siúlóidí foraoise ann, chomh maith, agus roinnt ionad garraíodóireachta le 

duaiseanna buaite acu chun taithí a fháil orthu i gContae Cheatharlach. Tá Garrán Duckett 

mar fhothracha baile Duckett ón 18
ú, 

19
ú 

agus luath sa 20
ú 

Chéad, áit a bhí i lár eastát 12,000 

acra (49km
2
), rud a bhí mar ghné ceannasach i dtírdhreach Cheatharlach ar feadh ós cionn 

300 bliain. Bhí na gairdíní le balla san eastáit seo athchóirithe ins na blianta déanacha agus 

táid mar óstach d’ócáidí agus d’aonaigh éagsúla i rith na bliana. Tá Contae Cheatharlach mór 

le rá i dtaobh déantáin stairiúla agus seandálaíochta ó shuímh phágánach mar Chromleac 

Chnoc an Bhrúnaigh go lonnaíochtaí eaglasta, go bhfuil a lán acu de thábhacht náisiúnta. 

 

Déileálfar le polasaithe agus cuspóirí na turasóireachta do Chontae Cheatharlach níos 

cuimsithí i gCaibidil 8 den Plean seo. 

 

 

E.D – Polasaí 11 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Leanúint ag forbairt nirt an chontae, agus ag tabhairt tosaíochta d’fhorbairt 

inbhuanaithe a dhéanamh ar an dtáirge turasóireachta, ar fhéiltí agus ar ócáidí agus 

comhdhlúthú a dhéanamh ar na hearnálacha miondíola, fáilteachais agus 

turasóireachta i gContae Cheatharlach 

 Moladh d’infheistíocht nua san earnáil Turasóireachta le tagairt ar leith do lóistín 

maidir le rogha, láthair agus caighdeán an táirge 

 

 

 

3.5.6 Fuinnimh Inathnuaite, Barraí Fuinnimh agus Tógáil Inbhuanaithe 

Seasann fuinneamh inathnuaite d’eilimint chroíláir de pholasaí fuinnimh uileghabhálach an 

Rialtais. Mar atá sé imlínithe i bPáipéar Bán Fuinnimh an Rialtais (2007), tá an polasaí seo 

tógtha timpeall na dtrí piléir tábhachtacha de: 

• Slándáil an t-soláthair 

• Inmharthanacht Comhshaoil 

• Iomaíocht Eacnamaíochta 

 

Aithnítear go forleathan go bhfuil ról tábhachtach ag fuinneamh inathnuaite i dtaobh na dtrí 

cuspóirí seo a shásamh. Mar a deir an Páipéar Bán: 

“Tá fuinneamh inathnuaite mar chuid tábhachtach d’ár straitéis athrú aeráide agus dár 

gcuspóirí inbhuanaithe. Tabharfaidh an éagsúlú breise a thugann ábhair inathnuaite 

d’éileamh fuinnimh na hÉireann cabhair díreach dár n-aidhm deimhin a dhéanamh de 
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sholáthair fuinnimh slán agus iontaofa.” Tá riachtanas monatóireacht a dhéanamh agus 

laghdú a chur ar úsáid fhuinnimh níos tábhachtaí ná mar a bhí sé riamh do thionscal na 

hÉireann le costais breosla ag méadú, athrú aeráide agus oscailt margaí aibhléise agus gás do 

sholáthraithe nua. 

 

Leanfaidh Comhairle Contae Cheatharlach ag cur chun cinn agus ag tabhairt tacaíochta do 

ghnólachtaí, do thionscal agus d’úinéirí baile i dtaobh aistriú go foinsí inathnuaite fuinnimh. 

Cuirfidh an t-Údarás Áitiúil iad seo a leanas chun cinn; 

 Foirgnimh nua deartha le húsáid fuinnimh íosta in aigne. Is féidir é seo a bhaint 

amach trí theicníochtaí deartha éighníomhach. 

 Bearta fuinnimh inathnuaite mar theirmeach gréine/caidéil teasa/téitheoirí 

bithmhais/soirn 

 Foirgnimh reatha mar ospidéil, ionaid fóillíochta agus oifigí comhairle a fhéadfadh 

bheith ais-fheistithe le painéil gréine le haghaidh spáis agus téamh uisce 

 Foirgnimh atá deartha chun timpeallacht oibre compordach a chruthú le híosmhéid 

teas bréige, fuarú agus soilsiú go mbeadh costais fhuinnimh agus tionchair 

chomhshaoil níos lú acu. Is féidir déileáil le foirgnimh reatha sa t-slí seo, chomh 

maith 

 Tacaíocht a thabhairt do chur isteach bailitheoirí gréine, rud gur féidir bheith 

eacnamaíoch, ach go háirithe, do théamh spáis nó uisce i bhfoirgnimh níos mó. Is 

féidir le painéil gréine timpeall 60% de na riachtanais uisce te a sholáthar do bhailte 

agus d’fhoirgnimh fiú amháin in aeráid inathraithe na hÉireann. 

 

Tabharfaidh Comhairle Contae Cheatharlach tacaíocht, chomh maith, d’fhás barraí Bith-

fhuinnimh, atá fásta do tháirgeadh breoslaí iompair leachta. Tá teicníochtaí athraithe difriúla 

úsáidte chun bith-dhíosal, bith-eatánól agus bith-meatánól a tháirgeadh. Tá bith-dhíosal 

tógtha ó bharraí ola mar ráib ola-shíol agus caimilín (barra ola le barr ola cosúil le ráib ola). 

Tá bith-eatánól táirgthe ó bharraí mar chruithneacht, biotas siúcra, sorghum milis agus barraí 

adhmadacha. Is féidir le bith-bhreoslaí a bheith ionchorpraithe mar chumaisc le breoslaí 

peitril-díosal nó iad a úsáid ina n-aonar mar bhreosla in ionad. 

Bhí fiosrú déanta ar bharraí fuinnimh eile mar chnáib agus mioscantach (féar eilifint) le 

haghaidh a oiriúnacht mar fhoinse breosla bith-mhais. Tá an buntáiste ag saothrú cnáibe i 

dtaobh é a bheith mar phlanda ainmhí, go bhféadfadh taithí an fheirmeora ag déileáil le barraí 

curaíochta bhliantúla a bheith curtha i bhfeidhm go héasca leis agus innealra feirmeoireachta 

reatha a bheith úsáidte le haghaidh sábhála. 

 

 

E.D. – Polasaí 12 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach 

 Moladh do agus éascú a dhéanamh ar fhorbairt tionscail ‘glasa’, le tionscail san 

áireamh a bhaineann le fuinneamh inathnuaite agus teicneolaíochtaí tíosach ar 

fhuinneamh, agus le hathchúrsáil agus caomhnú fuíll 

 Oibriú faoi threoir Plean Forfheidhmithe Bith-fhuinnimh Údarás Réigiúnach an Oir 

Dheiscirt 
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3.5.7 Acmhainní Comhiomláin, Mianadóireacht agus an Tionscal 

Astarrachán 

Aithníonn Comhairle Contae Cheatharlach an tábhacht a bhaineann le h-astarrach gainmhí 

agus gairbhéil i saol eacnamaíochta an chontae agus an tábhacht a bhaineann leis mar fhoinse 

luachmhar fostaíochta i gcodanna den gcontae. Tuigtear, chomh maith, gur féidir tionchair 

chomhshaoil mhóra a bheith ag dúshaothrú sil-leagan nó mianadóireacht (dromchla nó faoi 

thalamh) ar chonláistí na gceantar mórthimpeall. Tabharfaidh an tÚdarás Pleanála aird ar 

fhorálacha an RCORÁ “Cairéil agus Gníomhaíochtaí Coimhdeacha; Treoirlínte d’Údaráis 

Pleanála” i measúnú agus i ndéanamh amach moltaí forbartha. 

 

Maidir le mianadóireacht, tá Bille Forbartha Mianraí á dhréachtú faoi láthair a dhéanfaidh 

comhdhlúthú ar reachtaíocht reatha agus a thabharfaidh gnéithe áirithe suas chun dáta agus é i 

gcomhréir leis an gcleachtas reatha is fearr. 

 
Caithfidh Comhairle Contae Cheatharlach an gá le forbairt nua a dhéanamh amach, is cuma 

an cairéal nua é nó leathnú do cheann reatha, maidir le tábhacht náisiúnta agus tionchar na 

forbartha ar an ngeilleagar áitiúil faid is go gcoimeádtar cothromaíocht cuí idir riachtanais an 

tionscail tógála agus an gá an comhshaol a chosaint. Beidh oiriúnacht aon fhiontar 

astarrachán measúnaithe ar bhonn soghontachta an chomhshaoil áitiúil do thionchair dá 

leithéid, scála na forbartha molta agus freastal ar thrácht gaolmhar. 
 

Freastalaítear níos mó ar na riachtanais atá le bheith aighnithe leis na hiarratais phleanála i 

gCaibidil 11 den Plean Forbartha seo faoi Thionscail Astarrachán. 

 

3.5.7.1 Aol Chloch Ghrianáin 

D’fheidhmigh Aol Chloch Ghrianáin i gCloch Ghrianáin ó 1816, ag léiriú an acmhainn 

nádúrtha luachmhar atá le fáil ag an láthair seo. Sé Aol Chloch Ghrianáin an t-aon tairgeoir 

táirgí Aol Beo agus Aol Hiodráitithe atá soláthraithe do thionscail a théann ó Chóireáil Uisce 

Óil, Táirgeadh Alúmana, paistéaradh dríodar fuíoll uisce go glanadh comhshaoil gáis 

múcháin, go háirithe ag an stáisiún BSL i bPointe na Muine. Dá bharr san féachtar ar áis 

Chloch an Ghrianáin mar go bhfuil Tábhacht Straitéise Náisiúnta bainteach leis. 

 

Tá an lomán aolchloiche uathúil de chaighdeán ard seo atá le fáil i gCoch Ghrianáin úsáidte 

chun táirgí aolchloiche a sholáthar do réimse leathan úsáidí deiridh leo seo san áireamh 

 Táirge alúmana 

 Cóireáil uisce óil don duine 

 Cóireáil dríodair cathrach 

 díshulfarú gás múcháin 

 Cóireáil fuíoll uisce le miotal trom agus deascadh fosfáit san áireamh 
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E.D. - Polasaí 13 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Freastal ar fhorbairt chairéil agus astarrachán sa chás gur féidir leis a bheith léirithe ná 

beidh an fhorbairt ina chúis laghdú a dhéanamh ar chonláiste amhairc an cheantair 

amhairc chomharthaithe, ar na conláistí cónaithe nó a bheith ina chúis damáiste 

féidearthachta do cheantair de thábhacht eolaíochta, geolaíochta, luibheolaíocha, zó-

eolaíoch agus de thábhacht nádúrtha eile leis na Suíomh Eorpa comharthaithe uile san 

áireamh 

 Deimhin a dhéanamh de ghéilliúlacht le cuspóirí iomlána Stiúrthóireacht na 

nGnáthóga i gcomhthéacs cairéil, mianadóireacht agus forbairt astarrachán. 

 

 

 

3.5.8 Talmhaíocht & Bia 

Tá Ceatharlach mar chontae le talmhaíocht saibhir ina bhfuil feirmeoireacht curaíochta, 

caorach agus déirí le fáil ann, tá eorna, cruithneacht, prátaí agus torthaí boga san áireamh ins 

na barraí a fhástar. Bhí biatas siúcra saothraithe go leathan, chomh maith, don a lán blianta de 

bharr an tionscail próiseála siúcra i mBaile Cheatharlach. Tá an earnáil talmhaíochta mar 

fhoinse thábhachtach gníomhaíochta eacnamaíochta mórthimpeall an chontae, cabhraíonn sé 

le heaspórtáil, soláthraíonn sé amhábhair don dtionscal próiseála bia agus tá féidearthacht 

aige luach breise a sholáthar don earnáil bia ceardaí. Sé polasaí na Comhairle caipitliú a 

dhéanamh ar fhéidearthacht fáis sa phróiseáil bia san Chontae. 

 

Tugtar faoi ndeara, áfach, go mbeidh athraithe móra don bheostoc agus don gcuraíocht le linn 

fad saoil an phlean. Beidh aistriú leis an Straitéis Fhuinnimh agus sé is dóichí go mbeidh 

saileach san áireamh leis an bhfás i dtáirgeadh barraí fuinnimh le linn fad saoil an phlean. Sé 

an tiománaí athraithe measta is mó sa dtionscal déirí ná an deireadh atá ag teacht leis an 

gcóras cuóta bainne, d’fhéadfadh sé seo a bheith ina chúis atheagrú ar sheilbh feirme. 

Meastar go mbeidh Polasaí Talmhaíochta Comónta nua forbartha agus beidh sé i bhfeidhm 

laistigh d’fhad saoil an phlean seo, d’fhéadfadh sé seo breis athraithe a thógáil go cleachtais 

talmhaíochta agus brú forbartha nua a chruthú. D’fhéadfadh na hathraithe uile seo éileamh a 

chur ar athraithe ar chlóis feirme reatha agus an gá le foirgnimh nua ar shuímh Pháirc Ghlas. 

 

 

E.D. - Polasaí 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Cur chuige dearfach a thógáil d’fhearais le haghaidh fhorbartha talmhaíochta go 

ginearálta, faoi réir chosaint na n-uiscí talún, na gconláistí cónaithe, na ngnáthóga 

comharthaithe agus an tírdhreach, na gconláistí tuaithe, na gceantar caomhnaithe agus 

na radharc amhairc 

 Bain tairbhe as an bhféidearthacht fáis i bpróiseáil bia sa chontae 

 Tacaíocht a thabhairt d’athfhorbairt agus d’athbhunú biatas siúcra agus tionscal 

gaolmhar isteach i gContae Cheatharlach 

 

 

 



 84 

3.5.9 Iascaigh agus Dobhar-shaothrú 

Baineann dobhar-shaothrú le táirgeadh trádála speiceas éisc agus sliogéisc. Tá an téarma 

úsáidte go ginearálta chun oibríochtaí feirmeoireachta éisc ar uiscí intíre agus cósta (muirí) a 

mhíniú. Do chúiseanna Plean Forbartha Chontae Cheatharlach, baineann dobhar-shaothrú le 

feirmeoireacht éisc ar choirp uisce intíre, mar locha, abhainn agus linnte agus tancanna bréige 

bunaithe ar an dtalamh. Moltar i gcoinne tionscnaimh dobhar-shaothraithe móra, murach go 

bhfuil an Chomhairle sásta go mbeidh moltaí dá leithéid inbhuanaithe ó thaobh an 

chomhshaoil de agus go mbeidh tionchar teoranta acu ar chonláiste amhairc an cheantair. 

Táid seo a leanas san áireamh i mbuairtí comhshaoil dá leithéid a bhaineann le dobhar-

shaothrú iasc eite: 

_ Cosaint an chomhshaoil uisce 

_ An gá le cosaint i gcoinne éalaithe 

_ Aon bhagairtí géiniteacha, galar féidearthachta agus impleachtaí seadánacha do stoic 

éasc áitiúil a sheachaint (tá gá le síol a fhoinsiú ó stoc saor-ó-ghalar teastaithe) 

_ Coimhlint féidearthachta maidir le soláthar uisce, rud gur féidir a bheith criticiúil le 

linn tréimhsí sruth-íseal 

 

Tá a lán dúshláin ós comhair na n-iascagh dobhar-shaothraithe agus intíre ó thaobh an 

chomhshaoil de, agus lorgóidh an Chomhairle Contae, ina cumas teoranta, inmharthanacht 

agus cláir bainistíochta fuíll a chur chun cinn laistigh den earnáil. 

 

Tá Ceatharlach aitheanta mar láthair saoire iascaireachta den scoth in Éirinn. Tá réimse agus 

caighdeán leathan iascaireachta mórthimpeall an chontae, ó iascaireacht spóirt go garbh-

iascaireacht (speiceas úr-uisce seachas clann an bhradáin agus an bhric), le meascán iontach 

speiceas éasc uisce te agus fuar ann, go bhfuil de chumas acu an t-iascaire speisialaithe nó an 

gnáth-iascaire a spreagadh ar shaoire bhliantúil clanna. 

 

 

E.D. – Polasaí 15 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Cur chun cinn agus cabhrú le breis fhorbairt an tionscail iascaireachta i gContae 

Cheatharlach, mar mhealladh mór mórthimpeall an Chontae agus thairis 

 Cur chun cinn agus cabhrú le breis fhorbairt seirbhísí atá soláthraithe taobh le abhainn 

na Bearbhú agus na Sláine agus a cuid fo-abhann chun uasghrádú a dhéanamh ar fhás 

agus ar chur chun cinn an tionscail seo, go háirithe mar ghníomhaíocht turasóireachta 

 Deimhin a dhéanamh de go mbeidh aon tionscnaimh dobhar-saothraithe nua móra 

inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de agus tionchar diúltach ar chonláiste amhairc 

an cheantair 

 Seirbhísí a fhorbairt taobh le cúrsaí uisce a bheidh faoi réir Mheasúnú Chuí i 

gcomhréir le measúnachtaí comhshaoil cuí le Measúnacht Treoir maidir le Gnáthóga 

ina measc 

 Deimhin a dhéanamh de go mbeidh forbairt seirbhísí taobh le cúrsaí uisce faoi réir, 

agus comhsheasmhach le riachtanais an Chreat-treoir Uisce agus le Plean 

Bainistíochta Abhantrach an Oir Dheiscirt 
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3.5.10 Seirbhísí Airgeadais 

Tá an earnáil seirbhísí airgeadais mar fhostóir sochar i gContae Cheatharlach agus cabhróidh 

Comhairle Contae Cheatharlach leis an earnáil seo agus cuirfidh siad chun cinn an cineál gnó 

seo i suímh chuí, laistigh de lonnaíochtaí baile reatha nuair is féidir. 

 

E.D. – Polasaí 16 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 An tábhacht a bhaineann le comhlachtaí seirbhísí airgeadais a aithint agus éascú a 

dhéanamh ar iad a fhorbairt 

 

 

 

3.5.11 An earnáil poiblí 

Tá an earnáil poiblí, le sláinte agus oideachas san áireamh, mar fhostóir mór i gContae 

Cheatharlach. Déanfaidh an Chomhairle iarracht breis infheistíochta a éascú sa Chontae agus 

oibreoidh siad leis na ranna cuí mar is cuí. 
 

E.D. – Polasaí 17 

Sé polasaí Chomhairle Chontae Cheatharlach: 

 Cabhair na hearnála poiblí don t-saol eacnamaíochta chontae a aithint agus éascú a 

dhéanamh ar láthair thodhchaí na seirbhísí poiblí nua sa chontae 
 

 

 

3.5.12 Foraoiseacht 

Tá ceantar talún 2,288 acra i gContae Cheatharlach faoi láthair faoi fhoraoiseacht 

phríobháideach. Ba chóir go leanfadh forbairtí foraoise an cleachtas reatha is fearr agus 

Treoirlínte Foraoiseachta agus Tírdhreacha na Seirbhíse Foraoise (Iúl 2000) sa chás gur chóir 

do chuspóirí tírdhreacha áitiúil reatha díriú ar oiriúnacht le, agus uasghrádú, carachtar 

tírdhreacha áitiúil reatha. Déanfaidh an Chomhairle iarracht freastal ar fhoraoiseacht 

mórthimpeall an chontae sa chás go meastar go bhfuil sé cuí, (speiceas duille-leathan agus 

buaircíneach dúchasach) agus i gcomhréir le pleanáil chuí agus forbairt inmharthana an 

chontae. 

Ba chóir go mbeadh plandáil i gceantar bhóithre poiblí déanta i gcomhréir dian le Treoirlínte 

Seirbhíse Foraoise. Ba chóir go mbeadh sé mar aidhm ag plandáil ar thaobh an bhóthair 

uasghrádú a dhéanamh agus cur leis na conláistí amhairc reatha, gan cuir isteach ar 

radharcacha agus dóigheanna, go háirithe i gceantair le hamharc ard ann. Ba chóir 

tionscnaimh foraoiseachta a bheith deartha agus forfheidhmithe i slí gur dhócha go n-

uasghrádóidh siad conláistí áitiúla reatha, ach ag an am gcéanna, ba chóir aon tionchair 

diúltacha ag foraoiseacht ar chúrsaí uisce agus ar fhoinsí soláthair uisce a sheachaint. 

Déileáiltear le foraoiseacht níos mó i Caibidil 11 den Plean Forbartha seo. 

 

 

E.D.- Polasaí 18 

Sé polasaí na Comhairle: 

 Iarracht freastal ar fhoraoiseacht mórthimpeall an chontae sa chás go meastar go 

bhfuil sé cuí, speiceas duilleoga-leathana agus buaircíneach dúchasach agus i 

gcomhréir le pleanáil cuí agus forbairt inbhuanaithe an chontae 
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 Féidearthacht caithimh aimsire agus turasóireachta na foraoiseachta a aithint le 

polasaí ‘foraois oscailte’ Coillte san áireamh ag ceadú do chuairteoirí teacht ar agus 

taitneamh a bhaint as ceantair choillearnaí 

 Aird a thabhairt ar Fhorbairt Foraoise – Treoir d’Údaráis Pleanála (RCPRÁ) 

 Tacú le foraoiseacht an fhaid is ná cuireann sé isteach ar cheart slí an phobail, ar 

bhealaigh traidisiúnta siúil nó ar chonláistí agus áiseanna caithimh aimsire agus 

turasóireachta 

 Páirt a ghlacadh le Coillte i dtaobh bealaigh rothaíochta ón mbóthar a fhorbairt i 

gcomhréir le Straitéis Rothaíochta ón mBóthar Choillte (2012) 

 Comhoibriú le Coillte i dtaobh cosanta agus forbartha suímh agus siúlóidí conláiste 

breise a fhorbairt agus deimhin a dhéanamh de go bhfuil bóithre á chothabháil ar 

bhonn rialta. 

 

 

 

3.5.13 Ealaíon agus Ceardaíocht 

Tá an t-Ionad Amharc Ealaíon Comhshaolach agus Amharclann George Bernard Shaw ar áis 

ealaíona il-smachtaithe dinimiciúil ag léiriú an obair áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta is 

fearr san amharc-ealaíona agus sna beo-ealaíona. Agus é ag seasamh ina aonar i láthair 

straitéiseach i lár bhaile Cheatharlach, tá sé ar chomh-chéim lena leithéid mórthimpeall an 

chontae maidir le scála agus ailtireacht. 

 

Aithníonn Comhairle Contae Cheatharlach an tábhacht a bhaineann leis na hearnálacha 

ealaíona agus ceardaíochta do Cheatharlach le haghaidh turasóireachta, fostaíochta agus 

caighdeán saoil agus tacaíonn siad le forbairt na hearnálacha ealaíona agus ceardaíochta faid 

is go mbíonn siad i dteagmháil le Comhairle Ceardaíochta na hÉireann, le Leader 

Cheatharlach agus le heagraíochtaí eile le suim acu. Tá aonaigh cheardaíochta, margaí bia 

agus drámaí/ceolchoirm faoin aer mar mhealltaí móra anois mórthimpeall an chontae, roinnt 

acu ar siúl ar thalamh foirgnimh ailtireachta ceannasacha mar Gharrán Duckett, Teach Lios 

na bhFeá agus Teach na Buiríse. Tá Féile Ealaíona Cheatharlach (Éigse) mar fhéile atá ag 

méadú sa Chontae, chomh maith. Déileáiltear leis an aicme ealaíona agus ceardaíochta níos 

cuimsithí i gCaibidil 8 den Plean seo. 

 

 

Polasaí 19 E.D. 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Tacú le tábhacht na n-earnálacha ealaíona agus ceardaíochta i gContae Cheatharlach 

agus é a chur chun cinn le haghaidh turasóireachta, fostaíochta agus caighdeán saoil 

 

 

 

3.5.14 E-obair agus Gníomhaíocht Geilleagrach Bunaithe sa Bhaile 

Tá an earnáil tráchtála cumarsáide/leictreonach mar ionchur príomha d’fhorbairt 

eacnamaíochta leanúnach. Soláthraíonn sé bonneagar bunúsach do chumarsáid eolais agus do 

thionscail digiteacha nua agus tá sé cheana féin ag athrú modh oibre na dtionscal traidisiúnta, 

an tslí atá an obair eagraithe, an idirghníomhaíocht idir chustaiméirí agus gnólachtaí agus a 

mhalairt. Tabharfaidh Comhairle Contae Cheatharlach tacaíocht ghníomhach agus éascóidh 

siad soláthar gréasáin agus seirbhíse cumarsáide den scoth. D’fhéadfadh dearbhú bonneagair 
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chuí le haghaidh láthair leathanbhanda, trealamh gan sreang agus cumarsáide a bheith i gceist 

le seo. 

 

Cabhraíonn gníomhaíocht fostaíochta bunaithe sa bhaile le scaipeadh gníomhaíochta 

eacnamaíochta agus le lonnaíochtaí tuaithe níos lú a choinneáil laistigh den gcontae. Tá na 

buntáistí eacnamaíochta a bhaineann le láthair ‘gnólachtaí nua-thionscanta’ laistigh den 

mbaile mórthimpeall an chontae aitheanta, chomh maith. Tuigeann an Chomhairle go 

bhfásann gnólachtaí agus go ndíonann gníomhaíocht go leibhéal go mbeidh ar fhostaithe, thar 

an úinéir tí agus an clann láithreach, aistriú go h-áitreabh níos oiriúnaí laistigh de cheantair 

thrádála lonnaíochtaí an Chontae. Tá sé tábhachtach go bhfuil sé seo ráite le húinéirí na 

ngnólachtaí ionchasacha ón dtús. 

 

Ní éilíonn e-obair atá déanta ina aonar sa bhaile cead pleanála, ach ag an am gcéanna, éilíonn 

gníomhaíochtaí eacnamaíochta bunaithe sa bhaile feidhm athrú úsáide. D’fhéadadh soláthar 

cúraim leanaí (seachas é sin a thiteann laistigh de rialacháin forbartha díolmhaithe), 

obrádlanna do chleachtóirí leighis (dochtúirí, fiaclóirí, fisiteiripeoirí) agus fiontair de scála 

beag a bheith san áireamh le úsáidí dá leithéid. Tá an measúnú ar iarratais phleanála do 

ghníomhaíocht eacnamaíochta bunaithe sa bhaile pléite níos sonraí i gCaibidil 11 den bPlean 

seo. 

 

 

E.D.- Polasaí 20 

Sé polasaí Comhairle Chontae Cheatharlach: 

 Tacaíocht ghníomhach agus éascú a dhéanamh ar sholáthar a dhéanamh ar eangaí 

cumarsáide chun cinn agus seirbhísí mórthimpeall an chontae faid is ná cuireann siad 

isteach go diúltach ar an iomscéimh nó ar an dtimpeallacht máguaird 

 Tacaíocht a thabhairt do ghnólachtaí nua-thionscanta laistigh den mbaile agus 

mórthimpeall an chontae 

 Tabhair comhairle agus tacaíocht do ath-shuí gnólachtaí bunaithe sa bhaile go dtí 

láthair malartacha, níos oiriúnaí 

 

 

 

3.6 FORBAIRT UIRBEACH/ATHNUACHAN 

UIRBEACH 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach gníomhaíocht gnó lár an bhaile a chur chun cinn. 

Beidh bearta forfheidhmithe ar bhonn leanúnach chun éascú a dhéanamh ar uasghrádú agus 

infhaighteacht suímh lár bhaile le haghaidh forbartha chuí. 

 

3.6.1 Suímh Pháirc Donn i gceantair Uirbeacha 

Tá roinnt suíomh le úsáidí ‘réamhtheachtacha’ mórthimpeall lonnaíochtaí uirbeacha an 

chontae agus ag ceantair tuaithe teoranta. 
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E.D. – Polasaí 20 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Féach go fabhrach agus cur chun cinn athfhorbairt suíomh páirc donn le haghaidh 

úsáidí tionsclaíocha, úsáidí a bhaineann le fuinneamh nó úsáidí go meastar go bhfuilid 

cuí 

 

 

 

3.6.2 Acht na Suíomh Tréigthe 

Aithníonn Pleananna Ceantair Áitiúla suímh aonaracha agus ceantair go bhfuil athnuachan 

riachtanach ann agus molfaidh siad idirbheartaíocht sonracha i ngach cás. Tá bailte agus 

sráidbhailte as feidhm laistigh de bhailte agus de shráidbhailte rangaithe mar “thréigthe” 

laistigh de mhíniú Acht na Suíomh Tréigthe 1990. 

 

 

E.D. – Polasaí 21 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Coimrí agus scéimeanna comhairle athnuachana a ullmhú, maidir le ceantair as 

feidhm agus tréigthe, leis an aidhm iad a athfhorbairt 

 Iarracht forbairt a dhéanamh ar chonláistí na mbailte agus na sráidbhailte 

mórthimpeall an chontae leis an aidhm athfhorbairt a mholadh 

 

 

 

3.7 CONCLÚID 

 

 

 

ÁIT SAN 

ORDLATHAS 

 

RÓL 

 

LONNAÍOCHT 

 

EARNÁLACHA 

SPRIOCTHA 

 

Baile Chontae Tiománaí príomha fás 

eacnamaíochta, 

giniúint fostaíochta 

agus soláthar seirbhíse 

sa chontae 

Baile & Purláin 

Cheatharlach 

Cógaisíocht, Innealtóireacht, 

Leictreonacha, Seirbhísí 

Roinnte (il-teangach), 

Lóistíocht, Miondíoltóireacht 

– comparáid ord níos airde 

agus Trád Miondíola 

Mórdhíola, Geilleagar 

bunaithe ar eolas, 

Turasóireacht & Fáilte, 

Comhdhálacha, Déantús 

Táirgí Tomhaltóra, Tionscal 

bunaithe ar Oifig, Seirbhísí 

Airgeadais, Seirbhísí Roinnte 

(il-teangach), R&D, Táirgeadh 
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Agri-Bhia. Riarachán Poiblí, 

Cúram Sláinte. 

 

Bailte Ceantair Gníomhaíonn siad mar 

thiománaí tábhachtach 

do gheilleagair áitiúla 

sa Cheantar Forbartha 

Lárnach, le cúltír 

tuaithe mór san 

áireamh, agus 

soláthraíonn siad ról 

comhlántach i 

dtandam le bailte 

geata 

An Tulach, 

Muine Bheag 

Innealtóireacht, Agri-Bhia, 

Turasóireacht, Miondíol áise, 

Déantúsaíocht Driogtha, 

Déantúsaíocht 

Bailte agus 

sráidbhailte 

níos lú 

Feidhmeanna 

tábhachtacha leibhéal 

áitiúil miondíola, 

cónaithe, sóisialta, 

fóillíochta, seirbhíse 

agus conláiste a 

chomhlíonadh do 

chúlchríocha tuaithe 

agus tacaíocht a 

thabhairt d’uas-

shraitheanna an 

ordlathais uirbeach. 

 

Balana, 

Leithghlinn an 

Droichid, Ráth 

Bhile, Baile 

Haicéid, Carraig 

Dubh, An 

Bhuiríos, 

Fionnmhach 

Innealtóireacht, Fáilteachas, 

Mion-díoltóireacht Áise, 

Talmhaíocht/Agri-Bhia, 

Turasóireacht, Táirgeadh 

Adhmaid, Déantúsaíocht, 

Miondíol, Fiontair Trádála ar 

Scála Beag, Lóistíocht, 

Tionscal dúchasach agus 

Mícre-Fhiontar. 

 

Ionaid Tuaithe Seirbhísí fostaíochta 

agus pobail tuaithe 

inbhuanaithe a 

sholáthar 

 Talmhaíocht, gairneoireacht, 

foraoiseacht, turasóireacht, 

táirgeadh fuinnimh, fiontair 

tuaithe bunaithe ar acmhainn. 

Ceantair 

Tuaithe 

  Turasóireacht, Talmhaíocht, 

Agri-Bhia, fiontair de scála-

beag, Tionscal tuaithe 

bunaithe ar acmhainn.  

 

 

3.7.1 Cuspóirí Eacnamaíochta do Bhaile Cheatharlach, don dTulach agus do 

Mhuine Bheag 

 Soláthar áiseanna bonneagair dóthanach 

 E-ghnó a chur chun cinn 

 Criosú talamh dóthanach agus suite go cuí le haghaidh fhorbartha tionsclaíoch agus 

trádála agus a cheannach b’fhéidir 

 Soláthar ceantair fiontar agus bonneagar traenála 

 Criosach talamh cónaithe dóthanach agus cruthú bailte mealltacha 

 An raon poiblí agus conláistí na gceantar uirbeacha seo a fhorbairt i dtreo is gur féidir 

le caighdeán saoil na bhfostaithe agus an lucht cónaithe a bheith feabhsaithe 

 Soláthar áiseanna caithimh aimsire/conláiste 

 Tacaíocht d’fhéilí agus d’ócáidí i mbailte nó sna cúlchríocha mórthimpeall 
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 Moladh do struchtúir chomhoibritheacha ag díriú ar fhorbairt eacnamaíochta 
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CAIBIDIL A CEATHAIR — TITHÍOCHT 
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4.0 RÉAMHRÁ 

Nuair a bhítear ag tógáil phobal láidir uile-ghabhálach bíonn sé mar chúis phríomha i leith na 

n-aidhmeanna forbartha a bheith curtha i gcríoch. Ní h-amháin go lorgaíonn pobail 

inmharthana forbairt eacnamaíoch – ach, chomh maith, soláthar agus rochtain ar oideachas, 

ar shláinte agus ar sheirbhísí tacaíochta pobail, ar sheirbhísí chonláiste agus só agus 

timpeallacht de ard-chaighdeán tógála. Se ról na Comhairle polasaí pleanála a cheapadh i 

leith éilimh dhóighiúil ar tithíocht, iarratais phleanála i leith tithe príobháideacha a phlé, 

deimhniú go bhfuil dóthain talún criosach chun an t-éileamh ar thithíocht a shásamh agus 

tithe a sholáthar, nó éascú a dhéanamh ar sholáthar tithíochta sóisialta dóibh siúd nach 

acmhainn dóibh soláthar a dhéanamh dóibh féin. Ta Comhairle Cho. Cheatharlach mar an t-

údarás tithíochta agus an t-Údarás Pleanála. Toisc na róil seo atá aice tá an cumhacht aice dul 

i bhfeidhm ar sholáthar, ar shuíomh agus ar scála na tithíochta nua laistigh dá cheantar 

feidhme. 

 

Tithíocht – Polasaí 1 

Sé Polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Tabhair an chaoi do gach teaghlach baile in-acmhainne, ar dhea-chaighdeán, in 

oiriúint dá gcuid riachtanas, i ndea-thimpeallacht, agus chomh fada agus i féidir i 

suíomh gur rogha leo. 

 Cumas a thabhairt do gach teaghlach lóistín inacmhainne de chaighdeán ard a bheith 

acu, in oiriúint dá riachtanais agus, sa mhéid agus is féidir, i dtionacht gur mhaith leo 

 

 

 

4.1 STRAITÉIS TITHÍOCHTA 

Tá Plean Straitéise Tithíochta ullmhaithe do thréimhse an Phlean 2015 - 2021 agus is uasdátú 

é seo ar Straitéis Tithíochta Chontae Cheatharlach 2009 – 2015. Ta an Straitéis seo faoi iamh 

in aguisíní an Phlean seo. Tá sé riachtanach de réir Chuid a V den Acht um Phleanáil agus 

Forbartha 2000 go mbíonn straitéisí tithíochta scríofa suas ag na h-Údaráis Phleanála agus a 

bheith fite fuaite ina bPleananna Forbartha. 

 

 

Ní foláir don Straitéis Tithíochta: 

 Meastachán, agus soláthar don ngá faoi láthair agus don todhchaí i dtaobh tithíochta 

san gceantar clúdaithe ag an bplean forbartha a bheith san áireamh. Deimhneoidh An 

t-Údarás Pleanála go bhfuil go leor talún oiriúnach criosach ina phlean forbartha nó 

ina bPleananna Cheantair Áitiúil don úsáid chónaithe (nó do chónaithe agus do úsáidí 

eile) chun riachtanais na straitéise Tithíochta a shásamh agus chun a dheimhniú nach 

mbeidh easpa talún dá leithéid aon am le linn saolré an Phlean Fhorbartha. 

 Tóg san áireamh an gá a dheimhniú go bhfuil tithíocht ar fáil do dhaoine ar leibhéil 

ioncaim dhifriúla agus dóibh siúd a bhíonn ag lorg tithíochta sóisialta san gceantar, 

ach go h-áirithe. Soláthróidh Straitéis Tithíochta, mar pholasaí ginearálta, go mbeidh 

céatadán áirithe, nach mbeidh níos mó na 15% den dtalamh chriosach san bplean 
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forbartha le h-aghaidh úsáide cónaithí, nó do mheascán idir chónaitheach agus úsáidí 

eile, curtha in áirithe do thithíocht sóisialta. 

 

 Deimhnigh go mbeidh meascán de chineálacha agus de mhéideanna tithe forbartha 

chun riachtanais réasúnacha i leith na gcatagóirí éagsúla teaghlach a shásamh mar 

shocródh An t-Údarás Pleanála, leis na riachtanais suaithinseacha ag daoine anonn i 

mblianta agus daoine faoi éagumas san áireamh. 

 Frith-ghníomhaigh ró-deighilt san dtithíocht idir dhaoine ó chúlra sóisialta difriúla 

 

 

 

Déileáiltear le riachtanais na ngrúpaí éagsúla, le daoine gan dídean, an lucht siúil, daoine le 

riachtanais speisialta orthu agus sean daoine san áireamh mar chuid den Straitéis Tithíochta. 

D’ullmhaíodh Straitéis Tithíochta don dtréimhse 2015 – 2021 do Chomhairlí Baile agus 

Contae Cheatharlach. Tá na gnéithe príomha a tháinig ón anailís seo mar seo a leanas: 

 

Táthar ag súil go mbeidh ar la laghad 4,000 teaghlach nua cruthaithe i gContae Cheatharlach 

le linn na tréimhse 2015 go 2021. Téann an gnáth liosta feithimh do thithíocht sóisialta i 

gContae Cheatharlach faoi láthair ó 300 go 550 iarrthóir. Ní meastar go ngníomhóidh 

infhaighteacht talún criosach mar shrianadh le linn cúrsa an Phlean Forbartha 2015 – 2021. 

 

 

Tithíocht – Polasaí 2 

Sé polasaí Chomhairle Comhairle Contae Cheatharlach ná: 

 Polasaí Straitéise atá in innéacs Phlean Forbartha an Chontae a chur i bhfeidhm 

 % den dtalamh atá criosach d’úsáid chónaithe, nó do mheascán idir chónaithe agus 

úsáidí eile, bheith curtha ar fáil do thithíocht sóisialta 

 Ceann a thógáil de Chlár Thithíocht An Lucht Siúil 2014 – 2018 agus de Straitéis 

Idir-Ghníomhaireacht Cheatharlach i leith sheirbhísí do Phobal an Lucht Siúil 

 An ról tábhachtach a ghlac An Rannóg Dheonach chun dul i ngleic leis an riachtanas 

tithíochta agus tacóidh sé agus éascóidh sé le méadú an róil sin mar is cuí. 

 

 

 

4.2 CEAD PLEANÁLA 

De réir choinníollacha a bhaineann le ceadanna pleanála áirithe le h-aghaidh fhorbartha 

cónaithe beidh ar fhorbróirí conradh a dhéanamh leis an gComhairle i leith thithíocht sóisialta 

a sholáthar de réir na Straitéise Tithíochta. Tá na roghanna is fearr éagsúla ar fáil chun 

riachtanais na Straitéise Tithíochta a shásamh. 

 Aistriú an líon tithe riachtanach críochnaithe ar an suíomh 

 Aistriú cuid de shuíomh faoi réir an iarratais phleanála 

 Aistriú suíomh le seirbhísí iomlána, nó i gcuid, ar an suíomh a cheadóidh don 

gComhairle líon cuí na n-aonad ann a sholáthar 

 An scéim Cúnamh Caipitil le fáil don earnáil tithíochta deonach do dhaoine 

 Aistriú tithe cónaithe críochnaithe chuig áit eile 

 Aistriú suíomh seirbhísithe ag suíomh eile 
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 Aistriú talún ag suíomh eile 

 Is féidir aistriú tithe bheith trí cheannach, nó trí léas, ag braith ar fháil ar airgead 

 

Má bhíonn socrú d’fhéadfaí glacadh le meascán de na gnéithe thuas. Leanfaidh An 

Chomhairle ag soláthar do riachtanais sóisialta tithíochta na mbailte, na sráidbhailte, agus na 

gceantar tuaithe go cothrom. 

 

4.3  SLITE TEACHT AR RÉITEACH AR RIACHTANAIS 

THITHE SÓISIALTA 

 

Aithníonn Comhairle Chontae Cheatharlach an pháirt a ghlac an rannóg dheonach i leith 

sholáthar do riachtanais tithíochta sóisialta agus tacóidh sí agus éascóidh sí cur leis an ról sin. 

Déanfaidh Comhairle Chontae Cheatharlach iarracht bheith istigh sóisialta a sholáthar i roinnt 

slite éagsúla, 

 Tithíocht inacmhainne/chomh-scéimeanna 

 Clár tógála tithíochta an Údaráis Áitiúil 

 Scéim díolacháin suíomh 

 An Rannóg Tithíochta Deonach, An Scéim Fhordheontais Chíosa agus scéimeanna 

léasa 

 An Scéim Chabhrach Airgid atá ar fáil don rannóg deonach tithíochta do dhaoine le 

riachtanais speisialta 

 Scéim Chóiríochta ar chíos 

 Scéim ar léas do Thiarnaí Talún Príobháideacha 

 Scéim Deontais um Athrú Tithe 

 Scéim Deontais um Shoghluaiste 

 Deontas Cúnamh Tithíochta dóibh siúd anonn i mblianta 

 

 

Tithíocht - Polasaí 3 

Sé polasaí Chomhairle Contae Cheatharlach: 

 Na polasaithe i ndoiciméad de chuid na RCPRÁ ’Ag tógáil Tithe Cónaithe, Ag tacú le 

Pobail’ a chur i bhfeidhm’ 

 An infheistíocht bhonneagair, riachtanach a sholáthar chun éascú a dhéanamh ar leibhéal 

aschur na tithíochta a sholáthródh do leibhéal an éilimh faoi láthair agus sa todhchaí; 

 Déan criosach ar go leor talún le h-aghaidh tithíochta chun rogha suímh a sholáthar agus 

glacadh leis gur dócha nach úsáidfear an talamh uile criosach le h-aghaidh fhorbartha 

 Iarracht a dhéanamh ar an gcaighdeán is airde tógála a bheith ann don gcomhshaol nuair 

atáthar ag measúnú mholta forbartha 

 Déan spreagadh ar eacnamaíocht agus éifeacht in úsáid na talún agus seirbhísí 

 Cuir caighdeán ard ailtireachta, suímh agus deartha chun cinn do fhorbartha nua tithíochta 

 Spreag cineál, méideanna éagsúla agus seilbhe i scéimeanna indibhidiúla chun éagsúlacht, 

suim agus meascadh sóisialta i bhforbartha idir phríobháideach agus sóisialta a mholadh 

 Deimhnigh go mbíonn polasaí tithíochta agus aidhmeanna na Comhairle meáite ar 

chaighdeán na beatha a fheabhsú mar aon le mealltacht na mbailte contae, na sráidbhailte 

agus an tír máguaird 

 Frithghníomhaigh deighilt iomarcach sóisialta i margadh na tithíochta 
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 Oibrigh le grúpaí éagsúla deonacha, poiblí le suim acu chun rochtain ar oideachas agus 

Iompar Poiblí Feabhsaithe agus In-rochtain 

 Meabhraíocht d’ardú ar dhúshláin na h-ola ar a phointe is airde úsáide, ar athrú aeráide, ar 

lag-thrá na h-eacnamaíochta ionas go bhféadfaimis pobail a neartú le casadh ar phlean a 

h-úsáideann níos lú carbóin 

 Tacaigh agus cothaigh gaoil idir-ghlúine agus idir chultúir éagsúla, trí iniamh pobail mar 

ghairdíní pobail/ceapacha 

 

 

 

4.4 FORBAIRT CÓNAITHE 

Imlíníonn an Straitéis Chroíláir, mar atá sé leagtha amach i gCaibidil 2, réimse na 

lonnaíochtaí laistigh den gContae. Déileálann an Straitéis Chroíláir go sonrach, chomh maith, 

le forbairt chónaithe an Chontae laistigh d’ordlathas lonnaíochta an chontae. Déileálfaidh 

Pleananna Ceantair Áitiúla le forbairt chónaithe, nuair is cuí. Deimhneoidh Comhairle Contae 

Cheatharlach go mbaineann sé amach caighdeán maidir le comharsanachtaí agus bailte agus 

rogha maidir le láthair agus tionachtaí. Sé atá i gceist le caighdeán sa chomhthéacs seo ná 

forbairt comharsanachtaí inbhuanaithe, comhtháthaithe atá friotháilte go héasca ag iompar 

poiblí más féidir. Táid seo a leanas san áireamh i ngnéithe breise comharsanachtaí 

inbhuanaithe. 

 dlúth, éifeacht bainteach leo ó thaobh fhuinnimh de agus ard-chaighdeán forbartha 

cathrach 

 rochtain via eangaí iompair poiblí faid is a shásaítear riachtanais an choisí agus an 

rothaí, chomh maith 

 soláthar chonláistí agus seirbhísí laistigh de achar réasúnta 

 

Tá inmharthanacht pobal ag braith ar fhorbairt chothrom réidh. Níorbh fholáir bonneagar 

sóisialta gaolmhar a bheith soláthraithe chun a dheimhniú go mbeidh spioraid phobail agus 

áite faoi leith le mothú san ait. Deimhneoidh an teacht i láthair go mbeidh meas ag aon 

fhorbairt nua ar charachtar an Bhaile nó an tSráid-bhaile. Soláthróidh Pleananna Ceantar 

Áitiúil mion-threoracha deartha ar fhorbartha nua do lonnaíochta sonracha. Thar thréimhse an 

Phlean Fhorbartha deiridh 2009 – 2015 d’ullmhaigh An Chomhairle Pleananna Ceantar 

Áitiúla do roinnt lonnaíochta mór-thimpeall an chontae. Le linn éabhlóid an phróisis sin 

ceapadh polasaithe agus aidhmeanna ina mbeadh ceangal idir fhorbairt tithíochta nua le 

soláthar bonneagar fisiceach agus sóisialta agus seirbhísí. Laistigh de gach Plean Ceantair 

Áitiúil tugtar treoir chun teacht ar dhearadh uirbeach de ard-chaighdeán atá in oiriúint don 

lonnaíocht airithe sin mar aon le lonnaíocht inmharthana, dlúth. 

 

 

Beidh forbairt chónaithe iomchuí in aon áit déanta amach ag na nithe seo a leanas: 

 Nádúr an chriosaigh i bhfeidhm ar na tailte iomchuí: 

 A mhéid is a leanann an dearadh agus an leagan amach pátrún deartha leanúnach go 

mbíonn toradh d’ ard-chaighdeán timpeallacht chónaithe ann dá bharr 

 Bheith ag comhghéilleadh le critéir caighdeáin agus méide atá leagtha amach in san 

Rannóg Forbartha Bainistíochta iar seo 

 Bheith gar do phointí rochtana chuig an eanga iompair phoiblí: 
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 Gnéithe topagrafacha, tír dreach nó gnéithe eile ar an suíomh; agus 

 Cumas an bhonneagair, le h-áiseanna sóisialta agus pobail san áireamh, chun ionsú a 

dhéanamh ar na h-éilimh cruthaithe ag an bhforbairt 

 

 

 

Beidh béim ar sholáthar timpeallachta d’ard-chaighdeán bunaithe ar an nuálaíocht agus ar 

chur chuige treoraithe ag an ndearadh, ach a luíonn le gach suíomh agus le gach láithreán faoi 

leith. 

4.5  ACHT NA SUÍOMH TRÉIGTHE 1990 

 

“Acht le soláthar a dhéanamh i leith talún ionas ná beadh sí ina suíomh tréigthe, nó ar tí a 

bheith ina suíomh tréigthe chun cumhacht a thabhairt do na h-Údaráis Áitiúla iallach a chur 

ar na h-úinéirí nó ar lucht a seilbhe bearta a dhéanamh, nó i gcoinníollacha áirithe, suímh 

thréigthe a cheannach faoi éigeandáil, chun cláir de shuímh thréigthe a bhunú, ionas go 

mbeadh ar a chumas ag an Aire treoracha a eisiúint i dtaobh na suíomh tréigthe, foráil a 

dhéanamh ar thobhaigh ar shuímh thréigthe agus ar ghnéithe eile bainteach leis an rud 

réamhráite agus athghairm a dhéanamh ar Acht na Suíomh Tréigthe, 1961”. 

 

Sa chás seo ciallaíonn “suíomh tréigthe” aon talamh a thógann nó gur dócha go dtógfaidh, go 

suaithinseach, ón gconláiste, ón gcarachtar nó ón gcuma ar thalamh comharsanach don 

dtalamh i gceist de bharr- 

 Go bhfuil struchtúir ar an dtalamh i gceist atá ina bhfothraigh, tréigthe nó 

contúirteach, nó 

 Cuma na talún, nó ar aon struchtúir atá ar an dtalamh i gceist, go bhfuil dealramh 

air go bhfuil sé tréigthe, gránna nó faillí déanta air, nó 

 Láithreacht, fosú nó bailiúchán ar an dtalamh i gceist de bhruscar, smionagar, 

fuíoll nó dramhaíl ach sa chás go bhfuil láithreacht den bhruscar, den smionagar, 

den bhfuíoll, nó den dramhaíl mar thoradh ar cheart dlí tugtha, nó de réir dlí 

choiteann. 

 

Beidh sé mar dhualgas ar gach úinéir agus ar gach sealbhóir talún, le comhlacht reachtúil 

agus le h-údarás Stáit gach céim réasúnta a thógáil chun a dheimhniú nach mbíonn an talamh, 

nó nach leanann an talamh mar Shuíomh Tréigthe. 

 

 

Tithíocht – Polasaí 4 

Sé Polasaí Chomhairle Chontae Cheatharlach: 

 Gach céim réasúnta a thógáil (le h-úsáid aon chumhachtaí dleathacha iomchuí san 

áireamh) le deimhniú nach mbeidh, nó nach leanfaidh, má tá anois, aon talamh 

suite ina cheantar feidhmeach mar Shuíomh Tréigthe 

 A Chlár Suíomh Tréigthe a leathnú le linn thréimhse an phlean agus úsáidfidh siad 

aidhm dheimhneach an Achta le athbheochan idir bhaile agus sráidbhaile 
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Beidh an measúnú agus an chomhairle i dtaobh na ngníomh le bheith déanta faoi 

bhainistíocht an Údaráis Phleanála, agus beidh sé, ar a laghad, féin-mhaoinithe, ag baint 

úsáide as na tobhaigh a bhaineann le gach suíomh faoi leith. 

-“Beidh táille curtha, toibhithe, agus díolta do gach bliain airgeadais ag tosú le pé bliain a 

bheidh ainmnithe, i leith thalamh uile uirbeach go bhfuil luach mhargaidh luaite leis agus a 

sheasann iontrálaithe ar an gclár ar an gcéad le de Eanáir don bhliain airgeadais logánta 

tobhach ar a nglaofar Tobhach na Suíomh Tréigthe” 

 

4.6 CUID V STRAITÉIS TITHÍOCHTA 

 

4.6.1 Riachtanas i leith Straitéise Tithíochta 

Lorgaíonn Achtanna Pleanála agus Forbartha 2000 (mar atá leasaithe) go gcuirfidís Straitéis 

Tithíochta i bhfeidhm ina gceantar feidhme. Ina theannta san tá na h-Achtanna Tithíochta 

1966 – 2009 agus An Ráiteas um Pholasaí Tithíochta mar fhráma oibre do sheicheamh de 

iniaimh polasaí don ngearr agus don mheán-théarma. Bunaithe ar uimhir phrionsabail 

bhunúsacha áirithe agus ar aidhmeanna a chruthóidh bunchloch de chlár substaintiúil 

athruithe, freagraíonn an fráma oibre nua ar pholasaí tithíochta do choinníollacha láithreacha 

agus don dtodhchaí, ag tógáil san áireamh an seicheamh drámata d’fhás thar na bearta agus 

de thitim as a chéile obann san mhargadh sealúchas cónaithe. Sé croílár an réitigh le déileáil 

leis an bhfadhb ná pleanáil chun cinn a dhéanamh ar pholasaí tithíochta in Éirinn trí bhéim 

níos mó a chur ar: rogha; cothromas thar seilbhe thithíochta; agus seachada iarmhairtí 

suaithinseacha ar na h-acmhainní infheistithe. 

Achoimre ar na bearta imlínithe iad seo a leanas: 

 Cóireáil níos cothroma a bheith ann do sheilbh tithíochta 

 Aistriú freagrachta uathu san ag fáil cabhrach cíosa fad-thréimhse chuig tithíocht 

na n-Údarás Áitiúil 

 Slite nua do sheachadta tithíochta buan sóisialta 

 Críoch curtha le scéimeanna uile tithíochta inacmhainne 

 Athbhreithniú foirmiúil ar Cuid a 5 

 Straitéis Tithíochta do Dhaoine le Mí-Chumas 

 

 

Tithíocht – Polasaí 5 

Sé polasaí Chomhairle Chontae Cheatharlach: 

 Iarracht a dhéanamh cóiríocht a sholáthar don duine aonair i gcomhshaoil atá ag athrú 

go tapa 

 

 

 

4.6.2 An Todhchaí Cuid a V Forbairt Tithíochta 

Leagann an Straitéis Chroílár fráma oibre amach do fhorbairt tithíochta i gCeatharlach. 

Tagraíonn tithíocht Cuid a V do thithíocht sóisialta agus in-acmhainn soláthraithe de réir 

Cuid a V den Acht 2000 (leasaithe) agus soláthraithe mar chuid intreach de leithdháileadh 

tithíochta luaite le gach ceann de na ceantair lonnaíochta. Soláthraíonn an Straitéis Chroíláir, 
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trína meastachán ar fhás an daonra, agus a ailíniú le tailte criosach dá réir, an tuairim go 

bhfuil go leor talaimh criosach ann chun soláthar a dhéanamh ar Riachtanais Cuid a V 

tithíochta a shásamh laistigh den gContae thar thréimhse an phlean (2015 – 2021). 

Ó thaobh dhearcadh thalamh-úsáide agus struchtúir lonnaíochta de san todhchaí léiríonn sé trí 

cinn de dhúshláin bhunúsacha agus de thosaíochta agus ina measc tá; 

 Taca iomlán a thabhairt, agus fás an daonra a thabhairt chun cinn i bhforbairt an 

Tulaigh/Mhuine Bheag/Mhuine Bheag chun daoine, poist agus seirbhísí a 

mhealladh le dul in iomaíocht san stáitse Náisiúnta agus Idirnáisiúnta. 

 Caomhnaigh, feabhsaigh agus neartaigh struchtúir an bhaile agus an tsráidbhaile 

laistigh den gcontae 

 Déan ath-chothromú ar na pátrúin fháis de réir Ordlathais Lonnaíochta 

 

Níorbh fholáir seachada tithíocht Cuid V cloí leis na tosaíochta straitéiseacha seo. 

 

4.6.3 Soláthar Cuid a V 

Mar atá leagtha amach de réir Acht Pleanála agus Forbartha 2000 (leasaithe) siad na 

roghanna atá oscailte le plé idir an Chomhairle agus an forbróir ar shocrú ‘Cuid a V’ 

tithíochta tá na gnéithe seo a leanas faoi iamh ann. 

1. Aistriú cuid den dtalamh atá mar ábhar an iarratais phleanála 

2. Tógáil agus aistriú tar éis a gcríochnaithe tithe ar thalamh a bhí mar ábhar chead 

pleanála 

3. Aistriú suíomh le seirbhísí iomlána nó i gcuid iontu ar thalamh atá in ábhar chead 

pleanála 

4. Aistriú úinéireacht aon talún eile laistigh de cheantar feidhme an Údaráis Phleanála 

5. Tógáil agus aistriú tar éis a gcríochnaithe tithe ar thalamh eile laistigh de cheantar 

feidhme an Údaráis Phleanála 

6. Aistriú suíomh le seirbhísí iomlána nó i gcuid iontu ar thalamh laistigh de cheantar 

feidhme an Údaráis Phleanála 

7. Díolachán Airgid 

8. Soláthar choraíochta do riachtanais speisialta via corparáideacha molta tithíochta 

faoin Scéim Chabhrach Caipitil, nó faoi aon cheanna eile más cuí 

9. Socrú Chóiríocht ar chíos nó socrú léas tithíochta 

10. Chomhcheangal den aistriú talún, ag braith ar choinníollacha iarratas pleanála agus 

aon cheann de na roghanna thuas 

11. Chomhcheangal de dhá rogha nó níos mó 
 

D’fhéadfadh socrú Cuid V soláthar a dhéanamh ar aon cheann de na roghanna thuas. Sé an 

rogha ab fhearr ag Comhairle Chontae Cheatharlach ná díolachán airgid, nó talamh a aistriú 

d’fhorbairt san todhchaí. Mar sin féin, beidh plé agus meastachán déanta ar gach moladh de 

réir thairbhe gach ceann acu, de réir pholasaí na Comhairle mar atá ar fáil i Treoirlínte do 

Chur i bhfeidhm Cuid a V den Acht 2000(leasaithe) Pleanála agus Forbartha, glactha i 2003 

agus leasaithe i 2009 agus polasaí an Rialtais. 

Moltar d’fhorbróirí dul i gcomhairle leis an Rannóg Tithíochta de chuid Chomhairle Chontae 

Cheatharlach go luath san bplé chun eolas suas chun dáta d’fháil ar roghanna de bharr 

choinníollacha ag athrú agus polasaí. 

Beidh 15% den dtalamh uile criosach d’úsáid chónaithe, nó do mheascán idir chónaithe agus 

úsáidí eile, curtha in áirithe do Thithíocht Sóisialta, agus níorbh fholáir do gach forbairt 

chónaithe a dheimhniú go mbeidh réimse de thomhais thithe éagsúla, agus éagsúlacht tithe 

bheith á soláthar ins na scéimeanna. 
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I dteannta leis na roghanna éagsúla faoi Chuid a V, mar atá imlínithe thuas, beidh ar a 

gcumas ag na h-Údaráis Áitiúla tithe a fháil, ar bhonn sealadaigh, bíodh sé faoi scéim 

Chabhrach Cíosa nó faoin iniamh léas faid théarma. 

Nuair a bhíonn siad ag plé na sonraí sin níorbh fholáir don Údarás Pleanála machnamh ar 

gach ceann de na nithe seo a leanas; 

 An gcuirfidh socrú dá leithéid le h-aidhmeanna na Straitéise Tithíochta a chur i 

gcríoch go tairbheach agus go h-éifeachtach 

 An mbeadh socrú da leithéid mar an úsáid is fearr d’acmhainní 

 An gá le frith-ghníomh iomad deighilte sa tithíocht idir dhaoine ó chúlra sóisialta i 

gceantar an údaráis 

 An bhfuil an socrú sin de réir fhorálacha an Phlean Fhorbartha 

 An fráma ama ar dhócha go mbeidh an tithíocht soláthraithe laistigh de 

 

4.6.4 Iarratas le h-aghaidh, Teastas Díolúine ‘Cuid V’ 

In accordance with the Planning and Development Acts 2000 (as amended), an exemption 

from ‘Part V’ requirements may be sought from the Council in the case of small housing 

developments i.e. those of four or fewer houses, or on land of 0.1 hectares or less. This may 

be subject to conditions, where necessary. 

 

4.7 CÓIRÍOCHT DO RIACHTANAIS SPEISIALTA 

 

Leanann an Chomhairle ag tabhairt faoi aghaidh a thabhairt ar na riachtanais aitheanta trí 

sholáthar a dhéanamh ar thithe cónaithe tógtha le sainchuspóir, in-athraithe nuair is féidir. 

Clúdaíonn sé sin forálacha do riachtanais na seandaoine, agus daoine le riachtanais speisialta 

agus daoine le deacrachtaí foghlama acu. Éireoidh brú breise amach anseo de bhrí go bhfuil 

riachtanais FSS áiseanna a chuireann cóiríocht ar fáil do 4(ceathrar) nó níos mó le bheith 

scaipthe i measc an phobail. 

 

4.7.1  Daoine ar éagumas 

Tá an Rannóg Dheonach Tithíochta agus gníomhaireachta eile deonacha gnóthach sa chontae 

i dtéarmaí eolas a fhail ar na riachtanais agus iad a leigheas. Oibríonn an Chomhairle Chontae 

i gcomhpháirtíocht le grúpaí áirithe deonacha agus le cumainn deonacha cabhrú le h-aithne a 

chur ar riachtanais agus ar sholáthar tithíochta dóibh siúd ina ngátair. Tá an rannóg dheonach 

/ na corparáid faofa tar éis chóiríocht bhuacach a thabhairt do bhreis agus 200 riachtanas 

teaghlach le linn na seacht mbliana seo caite. Ina theannta san athchóiríonn, mar is cuí agus ar 

braith ar chistíocht tithe cónaithe an Údaráis i gcásanna riachtanais speisialta. Is féidir le 

teaghlaigh phríobháideacha cur isteach ar chabhair airgid faoi na Scéimeanna Deontas 

Tithíochta. Tá tosaíocht tugtha do na h-iarratais de réir riachtanas liachta an iarrthóra. 

 
 
Tithíocht – Polasaí 6 

Sé Polasaí Chomhairle Chontae Cheatharlach 

 Soláthar do riachtanais tithíochta iad san ar éalang trí athrú a dhéanamh nó soláthar a 
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dhéanamh ar chóiríocht iomchuí 

 Oibriú leis an rannóg deonach in aithne agus soláthar riachtanais speisialta tithíochta 

dóibh san le h-éalang 

 Deimhnigh go soláthraíonn forbartha pointí iomchuí iompair phoiblí le h-ais 

chóiríocht do dhaoine le h-éalang 

 Cloígh le doiciméad an Rialtais “An Straitéis Náisiúnta um Thithíocht do dhaoine le-

éalang 2011 – 2016” 

 

 
 

4.7.2 Daoine Níos Sine 

Tá Comhairle Cho. Cheatharlach gníomhach i soláthar agus in uasghrádú cóiríocht do 

dhaoine níos sine laistigh dá stoc tithíochta. Bhí ról chun tosaigh, chomh maith, i soláthar do 

rannóg seo an phobail le roinnt mhaith scéimeanna ar bun mór-thimpeall an Chontae. Le 

pobal atá ag dul in aois agus éileamh níos géire ar thithíocht do dhaoine ag dul anonn i 

mblianta, tá fios ag an Chomhairle faoin ngá atá leis an soláthar a mhéadú. 

 

Tá níos mó béime curtha anois ar sholáthar aonad thithíochta fad-saoil so-athruithe in ionaid 

lárnacha mar atá rochtain do gach áis mar siopaí, aiseanna liachta, séipéil agus araile. Tá 

soláthar trí scéimeanna sciath-tithíochta mar rogha a mholtar. Tá riachtanais speisialta na 

sean mar shábháilteacht, cúram liachta, agus sábháilteacht phearsanta agus araile bunúsach 

do sholáthar dóthanach agus do ghnéithe suímh don ngrúpa seo laistigh den sochaí. 

 

 

Tithíocht – Polasaí 7 

Sé polasaí Chomhairle Chontae Cheatharlach: 

 Soláthar tithíochta dóibh san anonn i mblianta i suímh oiriúnacha a chabhróidh leo 

lena gcomhtháthú ins na pobail áitiúla agus riachtanais na sean a shásamh 

 na sean a shásamh trí sholáthar a dhéanamh ar chóiríocht in áiteanna lárnacha, áisiúla, 

insroichte chun éascú a dhéanamh ar mhaireachtáil neamhspleách, nuair is féidir 

 Réimse cineál tithíochta i lar-bhaile agus i lár shráidbhaile a spreagadh 

 Aonaid chónaithe níos lú a sholáthar i bhforbairtí nua tithíochta chun athruithe saoil a 

shásamh 

 Soláthar tithíochta fad-saoil in-athruithe chun a dheimhniú go bhfuil an rogha ag na 

daoine fanacht ina mbaile féin 

 Pointí iompair iomchuí gar do chóiríocht na sean-daoine a sholáthar 

 

 

 

4.8  RIACHTANAIS CHÓIRÍOCHTA AN LUCHT SIÚIL 

 
Tuigeann Comhairle Chontae Cheatharlach riachtanais Phobail An Lucht Siúil laistigh den 

chontae agus leanfaidh siad lena dearcadh so-lúbtha i leith shuíomh na cóiríochta don Lucht 

Siúil. Clár é seo atá riachtanach de réir fhorálacha Acht Thithíochta (Cóiríocht an Lucht 

Siúil) 1998. Leanfaidh an Chomhairle ar aghaidh ag soláthar tithe agus Áiseanna Cóiríochta 
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do theaghlaigh an Lucht Siúil Bhundúchasaigh agus déanfaidh siad soláthar ar theaghlaigh a 

ghabhann an treo ó am go chéile nuair is léir go bhfuil gá lena leithéid. 

 

Tugtar aghaidh orthu seo agus déantar iad a seachadta i gcomhthéacs Chlár Cóiríochta an 

Lucht Siúil a bhíonn ann ag braith ar airgeadú. Deir an Clár ionas go socrófar riachtanais 

chóiríochta An Lucht Siúil laistigh den Chontae beifear ag machnamh ar raon de roghanna 

cóiríochta mar:- 

 Tithíocht Caighdeánach an Údaráis Áitiúil. 

 Scéimeanna Tithíochta Grúpa 

 Suímh Staid – Lán-Aimsire, Sealadach, agus Ó am go chéile 

 Ceannach Tí Aonaraigh 

 Iasachtaí Cheannach Tí 

 Scéim Dheonaigh Tithíochta 

 

Glacfaidh An Chomhairle páirt in ullmhúchán agus i gcur i bhfeidhm straitéis Cóiríochta 

Lucht Siúil de chuid an Rialtais. 

 

Glacadh le Clár Cóiríochta an lucht siúil de chuid Cheatharlach, faoi láthair, ag Comhairle 

Údaráis Cheatharlach, i Feabhra, 2014. Bhí scóip an chláir mar fhreagra ar threoirlínte an 

Rialtais: ina raibh; 

 

 Bunú Choiste Chóiríochta an Lucht Siúil le linn saolré an Chláir 

 Measúnú ar an gcóiríocht agus ar riachtanais a bhaineann leis i measc an phobail 

siúil i gContae Cheatharlach agus an riachtanas sa dtodhchaí cúig bhliana: saolré 

an chláir 

 Canbhásáil an Lucht Siúil, Lucht tacaíochta an Lucht Siúil agus daoine aonaracha 

i dtaobh a gcuid tuairimí faoi chóiríocht an Lucht Siúil i gceantar riaracháin 

Cheatharlach 

 Fostaíocht iomchuí do fhoireann tacaíochta a sholáthar a éascódh dul chun cinn 

agus gnéithe eile mar é i measc lucht siúil i gContae Cheatharlach 

 Soláthar cóiríochta a oiriúnaíonn do riachtanais na dteaghlach de chuid an lucht 

siúil le linn faid ama Chláir Chóiríochta Cheatharlach 

 Comhordú fhorbairt an chláir idir na h-údaráis chur i bhfeidhm. 

 

Cuirfidh Comhairle Chontae Cheatharlach aidhmeanna an Chláir iomchuí i leith Chóiríocht 

don Lucht Siúil i bhfeidhm le linn saolré an Phlean seo. 

 

 

4.9 INIAMH SÓISIALTA 

 

Soláthraíonn an Straitéis Náisiúnta Frith-Bhochtaineacht 2007-2016 (SNFB) fráma oibre dó 

iniaimh i gcoinne bhochtaineachta laistigh de Údaráis Áitiúla agus saibhríonn a chur i 

bhfeidhm an obair a dhéanann Údaráis Áitiúla cheana féin. Leagann cur isteach an SFB clár 

forleathan, cuimsitheach gnímh amach chun tabhairt faoi bhochtaineacht agus eisiamh 

sóisialta. Sé an polasaí ina iomlán, bunaithe ar chur chuige chiorcal na beatha ná: 

 Go sroicheann leanaí a gcumas is airde 
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 Tacú le daoine go bhfuil aois na h-oibre sroichte acu agus le daoine le máchail trí 

bhearta ghnímh agus soláthar seirbhísí chun fostaíocht agus idirghabháil a ardú 

 An cineál tacaíochta a sholáthar chun an chaoi a thabhairt do dhaoine níos sine 

caighdeán beatha compordach de ard-chaighdeán a bheith acu 

 Pobail inmharthana agus in-oibrithe a thógáil, a ardaíonn caighdeán na beatha do 

dhaoine a chónaíonn i gceantair mhí-bhuntáisteacha agus ag tógáil caipitil sóisialta 

 

 

Chuir Comhairle Chontae Cheatharlach bearta áirithe i bhfeidhm chun tacú le príomhshruthú 

iniamh sóisialta chun a dheimhniú go bhfuil sé aitheanta mar luach príomha i bpleananna 

agus i gcláir agus i bpolasaithe na h-eagraíochta agus in eiseachadta seirbhíse. 

 

4.9.1 Pobail Chothroma 

Tá sé mar aidhm ag an gComhairle a dheimhniú go soláthrófar meascán de chineálacha agus 

de mhéideanna tithe i ngach ceann de na forbairtí cónaithe. Frithchaitheann Dearadh tí agus a 

leagan amach riachtanais catagóirí éagsúla teaghlach mór-thimpeall an Chontae – iad san le 

riachtanais speisialta, ach go hairithe. Tá treoir ar an gcineál tí a bhíonn á lorg do thithíocht 

sóisialta ar fáil leis “An Measúnú ar Riachtanas” déanta ag An Rannóg Tithíochta de chuid 

Chomhairle Co. Cheatharlach i Bealtaine 2013. 

 

4.9.2 Daoine gan Dídean 

Pé áit gur féidir déanfaidh Comhairle Chontae Cheatharlach réitigh ghníomhacha tithíochta 

chomh-tháite shóisialta le soláthar Tithíochta chun faoiseamh ó bheith gan dídean a 

éascú(mar atá sain-mhínithe san Acht Tithíochta 1988) agus tacóidh sí le forálacha Straitéis 

Tithíochta Cheatharlach i leith sholáthar do dhaoine gan Dídean. 

 

4.10 EASTÁIT TITHÍOCHTA NEAMH-

CHRÍOCHNAITHE 

 

Tar éis suirbhé a bheith déanta ag An Roinn Chomhshaoil, Pobal agus Rialtais Áitiúil tá 44 

eastát tithíochta nach bhfuil críochnaithe ar fad. Leanfaidh Comhairle Chontae Cheatharlach 

ar aghaidh ag cur i bhfeidhm raon na gcumhachta atá ar fáil di faoi phleanáil, smacht tógála 

agus faoi dlíthe eile iomchuí i modh comhtháite agus comhoibreoidh sí go gníomhach le 

forbróirí, le h-institiúid airgidís agus le pobail áitiúla chun fadhb na bhforbartha neamh-

chríochnaithe a réiteach. Déanfaidh Comhairle Chontae Cheatharlach monatóireacht agus 

measúnú ar fhorbairtí tithíochta neamh-chríochnaithe agus beidh ról príomha aige i 

gcomhordú na b-Plean Suíomh le scar-shealbhóirí príomha eile. 
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CAIBIDIL A CÚIG — IOMPAR AGUS GLUAISEACHT 
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5.0 BROLLACH 

 

Tá ról lárnach ag iompar san ngeilleagar. Tá forbairt chóras iompair straitéiseach, éifeachtach 

ar aon dul leis an bpolasaí náisiúnta riachtanach d’fhorbairt eacnamaíoch, sóisialta agus 

fisiceach an chontae. Tá soláthar réimse iomlán seirbhísí iompair criticiúil má tá Contae 

Ceatharlach chun leanúint ag forbairt ionad mealltach do ghnó agus d’fhorbairt chónaithe. 

Braithfidh teacht ar chomh-mheá spásúil trí fhorbairt mianach ceantar ar chumhacht i leith 

ghluaiseacht daoine, earraí, fuinnimh agus eolas idir áiteanna éagsúla. Beidh mealltacht na n-

áiteanna áirithe sin ag braith ar a n-in-shroiche agus a gceangal atá ag braith, ansin, ar 

chaighdeán agus ar mhéid an bhonneagair iompair. Leanfaidh Comhairle Chontae 

Cheatharlach ag déanamh iarrachta na gnéithe atá laistigh dá cúram a sholáthar agus éascú a 

dhéanamh ar ghnéithe iompair atá á soláthar ag daoine eile. 

 

Admhaíonn Comhairle Chontae Cheatharlach nach bhfuil na claonta san iompar faoi láthair 

inmharthana, na claonta i méadú trácht ag an ngluaisteán príobháideach, ach go h-áirithe. Tá 

an Chomhairle tiomanta go maith i gcur chun chinn modhanna iompair inmharthana mar 

iompar poiblí, siúil agus rothaíocht agus spreagadh a thabhairt do athrú do athrú mhodha ón 

ngluaisteán príobháideach chucu san Leagann an chaibidil seo an straitéis amach ag Contae 

Cheatharlach do Iompar Inmharthana agus Inrochtana le linn saolré thréimhse an phlean. 

 

 

Iompar – Polasaí 1 

Sé polasaí Chomhairle Chontae Cheatharlach 

 Contae inrochtana, ceangal straitéiseach inmheánach le dealramh ann, agus le 

bonneagar náisiúnta, straitéiseach iompair 

 Ról deimhneach a ghlacadh i gcur chun cinn iompair inmharthana chun leibhéil 

úsáide gluaisteán a ísliú, agus eanga bóthar poiblí atá slán agus éifeachtach a 

chothabháil. 

 

 

 

5.1  POLASAÍ COMHTHÉACS DLÍTHIÚIL 

 

Aithníonn Comhairle Chontae Cheatharlach go bhfuil soláthar eangaí iompair éifeachtach, 

inmharthana an-tábhachtach chun a leibhéal iomaíochta agus a chumas chun tabhairt faoin a 

riachtanais mhóra shóisialta agus chomhshaoil. An iompair inmharthana Tá tóraíocht iompair 

inmharthana agus inrochtana in Éirinn agus ar ndóigh i gcontae Cheatharlach le bun-

thacaíocht i gcomhthéacs pholasaí náisiúnta atá ag iarraidh nascadh a dhéanamh idir thalamh 

úsáid agus polasaí iompair. 

 
Fuarthas an t-eolas seo ó dhoiciméid pholasaí de chuid na Roinne Iompair mar: 

 

Taisteal Níos Cliste - Todhchaí Iompair Inmharthana: Polasaí Nua Iompair d’Éirinn 2009- 

2020 
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Doiciméad Náisiúnta Polasaí é seo a aithníonn an tábhacht a bhaineann le h-infheistíocht san 

iompar chun a dheimhniú go mbeidh fás leanúnach eacnamaíoch agus forbairt leanúnach 

sóisialta. Leagann polasaí náisiúnta Taisteal níos Cliste amach fís an taistil agus an iompair 

inmharthana a fhéadfadh a bheith aimsithe in Éirinn faoi 2020. Leagann sé amach 

aidhmeanna treisiú a dhéanamh ar shiúl, ar rothaíocht ar ardú úsáide iompair phoiblí agus 

laghdú ar úsáid an ghluaisteáin, a bhí in úsáid do 65% den uile thuras i 2006, go dtí 45% i 

2020. 

 

Tá cúig cinn de aidhmeanna aitheanta san doiciméad polasaí de chuid Taisteal níos Cliste atá 

ag déanamh iarracht ar: 

1. An t-éileamh ar thaisteal a laghdú 

2. Éifeacht na h-eanga iompair a uasmhéadú 

3. Ísligh éileamh ar bhreosla iontaise 

4. Ísligh eisiltigh ón iompar 

5. Feabhsaigh rochtain ar iompar 

 

Polasaí Fráma Oibre um Rothaíocht Náisiúnta 

Seoladh an chéad Pholasaí Fráma Oibre um Rothaíocht Náisiúnta in Aibreán 2009. Imlíníonn 

sé naoi gcinn déag d’aidhmeanna sainiúla agus mion-sonraíonn sé na 109 gníomh sonrach 

ach comhtháite, dírithe ar fhorbairt a dhéanamh ar chultúr na rothaíochta in Éirinn ionas faoin 

mbliain 2020 beidh 10% de na h-aistir uile déanta ar rothair. Tá sé mar aidhm ag an bpolasaí 

seo cultúr láidir rothaíochta a chruthú a sholáthródh buntáistí sláinte, timpeallacht níos 

cairdiúla do rothaithe agus caighdeán saoil níos fearr. 

 

Iompar 21 

Tá Iompar 21 mar phlean bonneagar Éireannach go bhfuil i gceist aige eanga iompar na h-

Éireann a leathnú go mór. Tá i gceist sa phlean leanúint leis an infheistíocht san eanga iompar 

bóthar, mar aon le infheistíocht san iompar poiblí le busanna agus traenacha san áireamh. 

 

Pleanáil spásúil agus Treoirlínte na mBóthar Náisiúnta do Údaráis Phleanála 2012 

Leagann na treoirlínte seo amach bearta polasaithe pleanála ag dul i bhfeidhm ar bhóithre 

príomha agus tánaisteacha náisiúnta le mótarbhealaí náisiúnta agus acomhail bainteach leo 

lasmuigh de theorainn luais 50 – 60 csu do chathracha, do bhailte agus do shráid-bhailte. 

 

Fáilte Éireann: Straitéis um fhorbairt Turasóireacht Rothaíochta Éireannach 

Bhí an straitéis seo forbartha chun a dhéanamh amach cad é an tslí ab fhearr athnuachan a 

dhéanamh ar an rothaíocht a bheith i mbéal a’ phobail arís agus chun cuairteoirí rothaíochta a 

mhealladh agus a gcuid airgid a chaitheamh i gceantair thuaithe. Tá an straitéis seo mar chuid 

de fho-thacar Straitéis Fhorbairt Tháirge de chuid Fháilte Éireann laistigh de Phlean 

Forbartha Náisiúnta. Díríonn sé ar chúpla ceantar laistigh de cheann scríbe go bhfuil 

dealramh orthu go mbeadh ard-oiriúnacht iontu do shaoire rothaíochta agus cuireann sé síos 

ar shlite chun é a dhéanamh mealltach do chuairteoirí eachtrannacha agus ó bhaile. 
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5.2 BÓITHRE 

 

Aithníonn An Chomhairle an tábhacht a bhaineann le córas bóthar atá slán agus éifeachtach a 

sholáthar sa chontae chun forbairt a dhéanamh ar an eacnamaíocht áitiúil agus náisiúnta, agus 

sábháilteacht lucht úsáidte na mbóthar a chosaint agus chun cosaint a thabhairt don 

infheistíocht phoiblí ina soláthar. Tá sé tábhachtach cumas iompair agus cothabháil na h-

eanga bóthar mórthimpeall an Chontae a chosaint. Mar a bhí i 2014 tá 1214 KM de bóithre, 

atá léirithe in Aguisín 9 den bplean seo: 

 Motor-bhealach (24 ciliméadar). 

 Bóithre Tánaisteacha Náisiúnta (54 ciliméadar) 

 Bóithre Réigiúnacha (187 ciliméadar) 

 

 
Léarscáil 5.1  Eanga Bhóthar agus Iarnród i Co. Cheatharlach 
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5.2.1 Eanga Mhótarbhealach 

Trasnaíonn cuid den Mhór-Bhealach M9 Cho. Cheatharlach rud a thugann deiseanna 

straitéiseacha don gContae. Níorbh fholáir na deiseanna seo a bheith meáite i gcoinne cloí le 

Treoirlínte i dtaobh Phleanáil Spásúil agus Treoirlínte na mBóithre Náisiúnta 2010. 

 

Ag tógáil san áireamh go bhfuil forbairt déanta ar eanga mhór náisiúnta de mhótar-bhealaí tá 

riachtanas suaithinseach de dhíth i leith sholáthar cheantar seirbhísí do bhreosla, do leithris 

agus do bhia. Soláthraíonn ceantair sheirbhísí feidhm thábhachtach sábháilteachta bóthar trí 

dheiseanna a sholáthar chun briseadh a thógáil go rialta agus mar sin ag laghdú an bhaoil ar 

thionóiscí bainteach le tuirse. 

 

Ag an am gcéanna, tá sé tábhachtach nach mbíonn ceantair sheirbhíse mar chinn scríbe iontu 

féin mar leanfadh tranglam tráchta ag na hidir-bhealaigh, cur isteach ar shábháilteacht 

bhóthair agus moilliú ar thaisteal aistear fada. Tá sé tábhachtach leis nach dtógann forbairt ag 

idir-bhealaigh na cosa faoi fhorbairt bunaithe sa bhaile. Tá an UNB ag ceapadh go mbeidh 

ceantair fhriothála soláthraithe den mbóthar (insroichte ag an ngnáth eanga bóthar agus ag an 

mótarbhealach) agus ar an mbóthar (insroichte ón mhótar-bhealach amháin.) Léiríonn 

Ciorclán 4/2010 de chuid an UNB seasamh an UNB i leith sholáthar ceantar seirbhíse ar 

thaobh an bhóthair agus den mbóthar ar an eanga bhóthar náisiúnta. Beidh moltaí atá á chur 

chun cinn ag lucht forbartha san earnáil phríobháideach chun seirbhísí a sholáthar den 

mbóthar faoi cheangal ag na gnáth-riachtanais agus beartais pleanála agus comhairliúcháin 

leis an ÚNB. 

 

 

Iompar – Polasaí 2 

Sé Polasaí de chuid Chomhairle Chontae Cheatharlach é: 

 Tuilleadh scrúdaithe a dhéanamh ar chumas na n-idir-cheangal bhóthar náisiúnta 

d’úsáidí iomchuí agus creasa i gcomhairle leis an Údarás Náisiúnta Bóthar agus de 

réir sholáthraithe Threoirlínte na Pleanála Spásúla agus na mBóthar Náisiúnta le linn 

thréimhse an Phlean. 

 Cuir bac le forbairt ag lorg cead isteach díreach ar eanga an Mhótarbhealaigh 

 Déan uasmhéadú ar shochar tairbhe na h-infheistíochta poiblí san eanga náisiúnta 

mótar-bhealach trí chosaint a thabhairt do chumas iompar an M9, le h-idir-cheangail 

bainteach leissan áireamh, trí Chontae Cheatharlach 

 Déan comhoibriú leis an UNB in uasghrádú na n-idir-cheangal atá ann ar na Bealaí 

Náisiúnta, nuair is iomchuí, agus cosc a chur ar fhorbairt díreach le h-ais na n-idir-

cheangal ionas go bhféadfaí iad a mhéadú amach anseo. 

 Tacaigh le forbairt tailte do úsáid fhiontair agus ghnó laistigh de lonnaíochtaí atá ann 

cheana mar Mhuine Bheag. Beidh forbairt dá leithéid faoi laincis Mheasúnú Iomchuí 

de réir Alt a 6 de Ordú na nGnáthóga. 

 Dírigh forbairt chónaithe agus iarratais ar thithe clanna singil amach ó na h-idir-

cheangail ar an Mótar Bhealach 

 

 

 

5.2.2 Eanga Bóthar Náisiúnta 

Soláthraíonn an eanga bóthar Náisiúnta mórthimpeall na tíre do ghluaiseacht éifeachtach 

sábháilte tráchta fad slí mórthimpeall na tíre. Tá An Chomhairle ar a h-eolas faoin dtábhacht 

suaithinseach a bhaineann leis na bealaí náisiúnta do fhorbairt eacnamaíoch agus sóisialta an 
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Chontae agus don dTír ina iomlán. Soláthraíonn an eanga ceangail straitéiseacha, chomh 

maith, do bhailte laistigh den chontae agus laistigh de réigiún an Oir-Dheiscirt agus thairis 

amach, toisc an N80, Bealach Náisiúnta Tánaiste, a cheanglaíonn Ros Láir leis an M9 agus an 

Lár Tíre agus é rangaithe mar Bealach Euro E-01. D’fhéadfadh sé a bheith riachtanach, chun 

cothabháil a dhéanamh ar a fheidhm príomha in am go bhfuil fás tapaigh ar siúl in úinéireacht 

gluaisteáin, teorann a chur ar rochtain agus acomhail don ghréasán. Is féidir é seo a bhaint 

amach trí; 

 Slánú chumas an eanga Bóthar Náisiúnta laistigh den gcontae trí smacht a choimeád 

ar phointí rochtana ar an eanga 

 Cur i bhfeidhm polasaí straitéise an Rialtais um shábháilteacht bhóthar 

 Ag éascú fhorbairt eanga na mbóithre Náisiúnta de réir Iompair 21 agus le polasaí an 

Údaráis Bóthar Náisiúnta mar a bhaineann sé le soláthar na mbealach náisiúnta agus a 

mbóithre cabhracha agus a gcuid seirbhísí 

 Polasaí sainiúil cosanta do gach bealach náisiúnta le deisiú sa chontae 

 

Deir Treoirlínte um Phleanáil Spásúil agus Bhóithre Náisiúnta 2010 nach bhfuil aon rochtain 

chuig an eanga náisiúnta ceadaithe. 

 

Siad na h-aon choinníollacha gur féidir eisceacht a bheith déanta ná: 

 Nuair a bhíonn méid na tráchta íseal agus é ráite go dearbhaithe go bhfanfadh sé níos 

ísle ná 3000AADT (dearbhaithe ag UNB) don chéad 20 bliain eile 

 Níl aon rogha oiriúnach eile bóthar poiblí neamh-náisiúnta / lána príobháideach ar fáil 

 Réitíonn an fhorbairt i ngach slí eile leis an Plean Forbartha 

 Is féidir le gnéithe slándála agus beartaithe eile bheith pléite ina iomlán de réir an 

Lámhleabhair Deartha UNB do Bhóithre agus do Dhroichid 
 

Tabharfar aird, chomh maith, d’fhorbairtí ceadaithe atá ann cheana ag teacht díreach ar 

Bhóithre Náisiúnta, go bhfuil forbairt molta ann, ag braith ar mheasúnaithe iomchuí tráchta 

aighnithe agus go bhfuil sé léirithe nach bhfuil aon ghuais tráchta nó poiblí léirithe. 

 
Tá sé d’aidhm ag an Údarás Pleanála, le linn saolré an phlean seo polasaí a fhorbairt agus a 

aontú le hÚdarás na mBóthar Náisiúnta bainteach le rochtain chuig codanna den Eanga 

Bhóthar Náisiúnta 

 

 

Polasaí Suímh 

Tailte le h-ais na mBóthar Príomha go bhfuil teorainn luais níos mó ná 60cm/pu i gceist: 

Chun seachaint a dhéanamh ar pointí rochtana nua breise a chruthú ó fhorbairtí nua nó ar 

rochtain nua ar bhóithre náisiúnta do gach cineál forbartha 

 

Idir-Crios i.e. codanna de bhóithre náisiúnta ar na bealaí isteach nó ar na bealaí amach 

ó ionaid lárnacha atá faoi bhráid 60kmu isteach, roimh theorainn 30cm/pu: 

Chun soláthar a dhéanamh ar rochtain teoranta díreach chun éascú a dhéanamh ar fhorbairt 

ordúil bhaile. Níorbh fholáir na moltaí a bheith iniúchadh sábháilteachta bóthar déanta de réir 

riachtanas an UNB agus níorbh fholáir raidhse de bhealaí isteach a sheachaint a ísleodh ról na 

gcreasa traidisiúnta. 

 

Tailte le h-ais na mBóthar Náisiúnta laistigh de na teorainn luais 50cm/pu: 

Pléifear rochtain ag na h-údaráis phleanála de réir na ngnáth rialacha um shábháilteacht 



 109 

bóthar, bhainistíochta tráchta, critéir dheartha uirbí do cheantair thógtha. 

 
*Foinse: Bóithre Náisiúnta agus Pleanáil Spásúil, Treoirlínte d’Údaráis Phleanála 2012 

 

 

 

Iompar -- Polasaí 3 

Sé polasaí Chomhairle Chontae Cheatharlach: 

 A eanga iompair a chosaint i gcoinne fhorbartha go mbeadh fíor dhroch-thionchar 

aige archumas éifeacht oibre agus ar bhrú ó thranglam tráchta a fhéadfadh a bheith ina 

ghuais tráchta 

 Iarr ar Thrácht agus ar Mheasúnaithe Tráchta (TMT) faoi fhorbairtí nua a fhéadfadh 

impleachtaí i leith tráchta bheith i gceist 

 Déan slánú ar ról straitéiseach na mbóthar náisiúnta le h-acomhail san áireamh 

 Ná dearmad breis fhorbartha ar ghníomhaíocht sean-bhunaithe feirmeoireachta le h-

ais na mbóthar náisiúnta i dteannta le síntí d’fhorbairt gheilleagrach nó tionsclaíoch 

nó ar dhian-shaothrú ar ghnóthaí bainteach le capaill lasmuigh de na teorainn luais ar 

bhóithre dá leithéid go bhfuil guais bhóthair cruthaithe 

 Éiligh ar gach forbairt mholta i gceantair uirbeach agus tuaithe go bhfuil teacht acu ar 

na h-eangaí bóthar bheith i gcomhréir le Lámhleabhar Deartha do Bhóithre agus do 

Droichid (LDBD) nó Lámhleabhar Deartha do Bhóithre agus do Shráideanna 

Uirbeach (LDBSU) 

 Ná bí ag cruthú pointí breise rochtana ó fhorbairt nua nó breis tráchta a chruthú ó 

rochtana sean-bhunaithe chuig bhóithre náisiúnta go bhfuil teorainn luais sa bhreis ar 

50 Km pu. i bhfeidhm. Ní bheidh an cosc seo i bhfeidhm i gcás fhorbartha le tábhacht 

straitéiseach náisiúnta nó réigiúnach bainteach leis de réir an Straitéis Náisiúnta 

Spásúil agus ag Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha atá, toisc an nádúr a bhaineann leo, 

lonnaithe go hiomchuí lasmuigh de cheantair uirbeacha. Ní bheadh eisceachtaí don 

bpolasaí seo tugtha chun cinn ach amháin i slí atá treoraithe ag plean mar atá léirithe i 

dTreoirlínte Pleanáil Spásúil agus na mBóthar Náisiúnta agus le toil Údarás na 

mBóthar Náisiúnta. 

Dealraigh bheith i gcoinne forbairtí móra nua miondíol le hais, nó gar do bhóithre nua 

atá pleanáilte nó i ngar do bhóithre, nó do bhóithre nua náisiúnta atá pleanáilte. 

 Cuir i bhfeidhm riachtanais Treoirlínte UNB TTA (2014) le riachtanais fho-

thairseacha, chomh maith, sa chás go bhféadfadh moltaí forbartha dul i bhfeidhm ar 

Bhóithre Náisiúnta 

 

 

 

5.2.3 Gréasán Bóthair Réigiúnach 

Soláthraíonn bóithre réigiúnacha ceangail tábhachtacha, straitéiseacha laistigh den gcontae 

agus den réigiún. Friothálann na bóithre seo ar fhorbairt tuaithe agus éagsúlacht, ar thionscail 

áitiúil, ar fhiontraíocht áitiúil talmhaíochta, gnó feirme agus turasóireacht. Tá toirt mhór ar na 

bóithre réigiúnacha ó Cheatharlach chuig an Cósta Thoir de ábhair petra/tathagaigh i 

gcoimeádáin i réigiúin nach bhfuil aon bhóithre Náisiúnta ón gcósta Thoir chuig lár na tíre. 

Ceanglaíonn an bealach Muine Bheag trí An Bhuiríos go dtí Ros Mhic Treóin le lár na tíre, 

an Gréasán Bóthair Náisiúnta agus Bealach Euro E-01 / N80. 
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Lena bhfeidhm straitéise a choimeád beidh sé riachtanach dóibh smacht a bheith acu ar 

fhorbairt nua go bhfuil rochtain ar na bóithre réigiúnacha acu. Go speisialta chuig an bóthar 

réigiúnach go mbíonn a lán tráchta air idir Bhaile Cheatharlach agus Crosaire Chill Eirig 

(R726), ó Chill a’ Mháistir go dtí An Tulach (R418), ó Bhaile Cheatharlach go dtí Teorainn 

Chill Dara (R448), ó Bhaile Cheatharlach go dtí An Tulach (R725) agus ó Bhaile 

Cheatharlach chuig An Dair Ríoga (R448) beidh rochtain le h-aghaidh fhorbartha teoranta do 

na catagóirí céanna mar atá do na Bóithre Náisiúnta. 
 

5.2.4 Bóithre Áitiúla 

Tabharfaidh Comhairle Chontae Cheatharlach tús áite d’úsáid acmhainní ar fáil ar na bealaí is 

mó tráchta agus dóibh san go bhfuil easnamh orthu ó thaobh chaighdeáin de réir an Chórais 

Bhainistíochta Pábhála (CBP) forbartha go náisiúnta. Tógfaidh An Chomhairle ceann de 

riachtanais iompair, go ginearálta, ó thaobh forbartha de, agus leo san a bhaineann le gnóthaí 

feirme, le turasóireacht agus le forbairt tuaithe, ach go h-áirithe. 

 

5.2.5 Polasaí Bóthar Ginearálta 

Lasmuigh de Bhaile Cheatharlach agus a thimpeallachta, tá pobal scaipthe go maith ina 

chónaí i gceantair thuaithe agus i lonnaíochtaí beaga mórthimpeall an chontae. Tá riachtanas 

ag baint leis an eanga bóthar mar is feithiclí príobháideacha is mó a úsáidtear don iompar ag 

an gcuid is mó den daonra, chomh maith le gnóthaí geilleagair agus tionsclaíochta. Cé go 

bhfuil an béim curtha i mbaile Cheatharlach agus a phurláin ar mhealladh daoine úsáid a 

bhaint as iompar poiblí, rothaíocht agus siúil dealraíonn sé go bhfanfadh iompar i bhfeithiclí 

príobháideacha mar an modh iompar príomha san Chontae le linn saolré an Phlean seo. Tá 

cothabháil agus uas-ghrádú na h-eanga bóthar mar thosaíocht do Chomhairle Chontae 

Cheatharlach. Oibríonn An Chomhairle le feabhas a chur ar gach bóthar Údarás na mBóthar 

Náisiúnta (UBN) agus leis An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (RITAS). Tá 

cistíocht ar chothabháil na mbóthar agus d’oibreacha leasaithe. 

 

 

Iompar – Polasaí 5 
Sé polasaí Chomhairle Chontae Cheatharlach: 

 Gríosaigh agus éascaigh infheistíocht san eanga bhóthar ag leibhéal Náisiúnta, 

Réigiúnach agus Áitiúil agus cuir seachada san gcéad áit chun uasmhéadú a 

dhéanamh ar an mbuntáiste eacnamaíoch don gContae agus chun a dheimhniú go 

bhfuil aon phlean nó tionscnamh bainteach le iompar (bóithre, bóithre iarainn nó 

aon rud eile dá leithéid) go bhfuil an chaoi acu dul i bhfeidhm go suaithinseach ar 

shuíomh Natura, measta go h-iomchuí de réir Alt a 6 de Threoir na nGnáthóg chun 

droch-éifeacht a sheachaint ar shláine an tsuímh 

 Cuir bearta sábháilteachta bóthar agus tráchta chun cinn i dteannta leis naRanna 

Rialtais iomchuí agus le gníomhaireachta eile trí chomharthaíocht iomchuí trí 

laghdú a dhéanamh ar ghuaisí tráchta nó iad a chur ar neamhní agus deireadh a chur 

le baoil go dtarlóidís arís nó do dtiocfadh breis cinn. 

 Soilse tráchta a sholáthar, a leathnú agus a chothabháil ar an eanga bóthar 

poiblí/cosán mór-thimpeall an chontae i gcomhréir leis an gcleachtas idirnáisiúnta is 

fearr 

 Forbairt a éascú ar líne agus den líne de ‘Cheantair Seirbhísí Mhótar 

Bhealaí’laistigh den Chontae ar aon dul le Polasaí an UNB ar Cheantair Seirbhísí ar 

Mhótar-Bhealaí (Polasaí um - Cheantar Seirbhíse- UNB Lúnasa 2014) agus faoi 
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mheasúnú iomchuí agus faoi bhun mheasúnú ghnéithe uile an chomhshaoil 

 Comharthaí uile mórthimpeall an chontae a rialú, a bheith faoi smacht, agus a 

fheabhsú i dteannta le Údarás na mBóthar Náisiúnta agus gníomhaireachta chuí eile 

 A dheimhniú go bhfuil bearta smachta baol tuile nascthale soláthar pleanála 

bonneagar iompair éigeandála 

 Cuir d’iacha ar fhorbróirí Measúnú mion-sonrach tráchta a sholáthar atá déanta ag 

daoine oilte don ghnó san, in ait go mbeidh forbairtí nua ag dul i bhfeidhm go mór 

ar éileamh ar thaisteal agus ar chumas na gceangal tráchta máguaird. 

 Ardaigh caighdeáin na mbóthar náisiúnta suas chuig na caighdeáin chuí de réir mar 

a bhíonn acmhainní ar fáil agus téigh ar aghaidh le feabhsúcháin ar bhóithre neamh-

náisiúnta ionas go bhféadfaí córas cuimsitheach bóthar agus sábháilte a chruthú don 

gcontae 

 Nuair atáthar ag dearadh nó ag cur isteach i scéimeanna bóthar aithneofar an 

tábhacht a bhaineann le fálta agus le teorainn na mbóthar don bhfiabheatha agus 

don mbithéagsúlacht. Ba cheart slánú na ngnéithe sin tógtha isteach san ndearadh, 

agus nuair atá a leithéid do-dhéanta soláthrófar plandaí aiceanta de chineál na tíre 

seo ina n-ionad 

 Déan iarracht a dheimhniú go bhfaighfí rochtain ar an gcatagóir is airde céime den 

ordlathas eanga bóthar nuair atáthar ag machnamh ar iarratais do chairéil 

 Feabhsaigh easpa ar dhromchla na mbóthar, ar chaighdeán an dromchla agus ar an 

ailíniú go ginearálta chun an infheistíocht trom in áiseanna atá ann a chosaint 

 Deimhnigh go bhfuil na bealaí isteach riachtanacha nua suite i slí go soláthraíonn 

siad radhairc éifeachtacha do lucht úsáidte na mbealach isteach agus do lucht 

úsáidte na mbóthar poiblí i dtreo is go seachnaítear gluaiseachtaí aimhréireacha 

tráchta, ar son sábháilteachta an phobail 

 Tacaigh le h-uasghrádú an N80 ó Inis Chórthaidh go Ceatharlach agus leis na 

feabhsúcháin do cheangail ó Réigiún an Oir-Dheiscirt go dtí Lár na Tíre de réir 

Threoirlínte Pleanála do Cheantar an Oir-Dheiscirt 2010 – 2022, Aidhm Straitéisigh 

PPO 5.12 

 

 

 

5.2.6  Bóithre agus Sráideanna Uirbeacha 
Ba cheart go mbeadh sráideanna agus bóithre bhailte ina n-áiteanna gur mhaith le daoine 

cónaí iontu, agus am a chaitheamh iontu, seachas iad a bheith le feiceáil mar dhorchlaí go 

bhfuil trácht ag dul tríothu. Sí an eochair chuige ná dearadh na sráideanna a fheabhsú do 

choisithe, do rothaithe agus d’úsáideoirí iompair phoiblí agus laghdú a dhéanamh ar fheidhm 

fheithiclí ar na sráideanna cónaithe. Tá eanga dea-dheartha sráideanna, atá spás-lonnaithe ina 

scóip agus ina ndearadh in ann iompar gníomhach a chur chun cinn. Mar thoradh ar sin, 

spreagann siad sláinte fheabhsaithe phoiblí faid is a athraíonn siad iompar i leith inmharthana, 

ag maolú tionchar athrú aeráide sa phróiseas. 

 

Imlíníonn an Lámhleabhar Deartha do Bhóithre agus do Shráideanna Cathracha mar atá 

foilsithe ag An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Sport agus An Roinn Chomhshaoil, 

Pobail agus Rialtas Áitiúil i Mí na Márta 2013 bearta deartha praiticiúla chun pátrúin níos 

inmharthana i gceantair uirbeacha a spreagadh. Leagann an Lámhleabhar amach treoir 

deartha agus caighdeáin do thógáil agus do athchóiriú bóithre agus sráideanna uirbeacha ina 

bhfuil dea-chleachtas pleanála agus deartha agus tógann sé áit ‘An Lámhleabhar Deartha do 

Bhóithre do Dhroichid (LDBD)’ do cheantair uirbeacha. 
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Admhaíonn An Chomhairle go bhfuil chomh-mheá níos cothromúla bainte amach mar a 

bhfuil bóithre agus sráideanna uirbeacha deartha agus úsáidte agus cuirfidh siad na 

prionsabail, an teacht i láthair agus na caighdeáin atá leagtha amach san Lámhleabhar i 

bhfeidhm go gníomhach chun na torthaí is fearr a ghnóthú sna torthaí deartha i leith eangacha 

sráide agus sráideanna aonaracha. 

 

5.2.7 Droichid 

Tá os cionn 250 droichid scaipthe mórthimpeall Chontae Cheatharlach a thacaíonn leis an 

eanga bhóthar neamh-náisiúnta. Leanann an Chomhairle ag ghlacadh páirt ghníomhach i 

gcothabháil, i gcaomhnú agus i neartú na ndroichead sin mar a oireann. Ta an chuid is mó de 

na droichid sin sean go maith um an dtaca seo. Níorbh fholáir don gComhairle ceann a 

thógáil don luach stairiúil a bhaineann leis oidhreacht tógála de chuid an chontae san mhodh 

agus san tslí a úsáidtear i leith stoc na ndroichead agus struchtúr dá leithéid a chothabháil. 

 

5.2.8 Aidhmeanna le linn Saolré an Phlean 

Tá Comhairle Chontae Cheatharlach ag forbairt seach-bhóthar mórthimpeall na mbailte 

príomha. Feabhsóidh na bóithre seo gluaiseacht tráchta ins na bailte trí chríoch a chuir le 

tranglam tráchta. Feabhsófar caighdeán na beatha ins na bailte trí na feithiclí troma a thógáil 

amach ó lár an bhaile. Cabhróidh na bóithre nua le forbairt eacnamaíoch na mbailte trí thailte 

in-fhorbartha atá le h-ais le mbóthar a oscailt amach. Beidh na tionscnaimh á n-airgeadú ag 

deontais ón Roinn Iompair mar aon le hairgead faighte ó thobhaigh forbartha ón gceantar 

áitiúil. Siad na tionscnaimh mollta ná: 

 Seach-Bhóthar Cheatharlach ó Dheas (N80 /Bealach Euro E-01 / Ros Láir don Lár-

Tíre 

 N80 Ath-Líniú (Na Muillte Bána go Baile Uí Chadhla agus Baile an Chaisleáin go 

Crois Glinne) 

 Seach Bhóthar an Tulaigh.(An Cósta Thoir go Lár-Tíre agus An Tulach go N 80) 

 Seach-Bhóthar Mhuine Bhig (ag ceangal Caladh Ros Mhic Threoin leis An Lár Tíre) 

 

 

5.3 IOMPAR INMHARTHANA AGUS INROCHTAIN 

5.3.1 Aidhm 

Déanfaidh Comhairle Chontae Cheatharlach iarracht modhanna inmharthana iompair a chur 

chun cinn agus a chomhtháthú le córais phleanála inmharthana agus tacóidh sé le forbairt 

chórais iompair atá níos sábháilte laistigh de Contae Cheatharlach le feabhsúcháin don eanga 

bhóthair, don eanga bhóthair iarainn, do iompar poiblí, do bhealaí rothair agus do bhealaí 

lucht siúil na mbóthar. 

 

5.3.2 Comhtháthú Thalamh-Úsáid agus Iompar 

Níorbh fholáir cinnidh ar thalamh úsáid, agus ar fhorbairt, aird a thabhairt ar eangaí iompair 

phoiblí atá ann cheana féin agus tacú le fás agus le forbairt chóras iompair nua, chomhtháite. 

Tá chomhtháthú talamhúsáid agus iompar mar an tslí is fearr chun córas iompair éifeachtach 
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a sholáthar agus tá sé riachtanach le h-aghaidh fhráma oibre spásúil, inmharthana a sholáthar 

do fhorbairt eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha. In ainneoin na h-infheistíochta 

suaithinseacha ag leibhéal náisiúnta i bhforbairt eanga mhór bhealach mótair tá fócas pholasaí 

an iompair náisiúnta dírithe anois (Taisteal níos Cliste 2009 – 2020, Polasaí Fráma Oibre 

Náisiúnta Rothaíochta) ar shlite iompair níos inmharthana ina bhfuil iompar bhóthar iarainn, 

iompar ar bhusanna, rothaíocht agus ar shiúl san áireamh. 

 

Dúshlán mór é do Chontae Cheatharlach é chomhtháthú a dhéanamh idir thalamhúsáid agus 

iompar nuair a tógtar san áireamh gur nádúr tuaithe is mó atá aice le lonnaíocht scaipthe agus 

le h-úinéireacht ard gluaisteán. Sé an dúshlán is mó slite níos cliste a éascú chun riachtanais a 

shásamh agus iad a cheangal le talamh úsáid. Laistigh den gcomhthéacs seo molfar go 

mbeidh dlúis arda agus úsáidí measctha lonnaithe laistigh de fhaid siúil ó ionaid iompair 

phoiblí agus ag suímh inrochtana mórthimpeall an chontae, mar iad san laistigh de láir 

bhailte, cuir i gcás. Tá soláthar thalamh úsáid imeasctha agus córas iompair mar phróiseas 

faid théarma atá á thacú ag réimse polasaithe an rialtais láir mar an straitéis um Spásúil 

Náisiúnta, An Plean Náisiúnta Forbartha agus na Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha agus atá á 

threorú ag treoirlínte pleanála do Údaráis Phleanála eisithe faoi rannóg 28 den Acht Pleanála 

agus Forbartha 2000 (leasaithe). 
 

Tuigeann An Chomhairle an gá le tógáil air agus infheistíocht bhreise a dhéanamh i mbonn-

eagar iompair ag glacadh leis go bhfuil a sholáthar den gcruinn-riachtanais go dteastaíonn 

uaidh a bheith ceangailte leis an dtalamh-úsáid go ginearálta chun leanúint leis an bhfás sa 

chontae agus i réigiún an oir-dheiscirt. Beidh An Chomhairle, agus í ag gníomhú, go 

príomha, mar éascaitheoir seachas mar sholáthraí de roinnt áirithe eangaí iompair 

inmharthana le ról suaithinseach á ghlacadh fós aice i bhforbairt chórais iompair éifeachtaigh 

agus i bpleanáil do riachtanais iompair an Chontae san todhchaí. 

 

 

Iompar – Polasaí 6 

Sé polasaí Chomhairle Cho. Cheatharlach: 

 Tacaigh le comhordú ag soláthraithe iompair chun clúdach iomlán iompair a sholáthar 

tri mhoil iompair a sholáthar sna bailte níos mó: 

- Trí stáisiúin bus nó staid a sholáthar ins, nó timpeall, an stáisiún traenach 

- Trí sheastáin pháirceála rothar a sholáthar ag stáisiúin agus ag stopanna 

- Trí dea-áiseanna do choisithe a sholáthar 

”Bus siúlóide scoile” 

 Déan Plean Bainistíochta So-ghluaiste a lorg leis na h-iarratais phleanála níos mó ag 

sonrú bearta inrochtana agus bearta a spreagfadh modhanna in-mharthana iompair 

eile mar shiúl, rothaíocht, roinnt-ghluaisteán agus iompar poiblí. I gcás na scoileanna 

d’fhéadfadh gné mar bhus scoile bheith san áireamh 

 Déan pleanáil iompair agus pleanáil úsáid talún a tháthú le chéile úsáid chun an gá le 

taisteal a ísliú (i ngluaisteán, ach go h-áirithe), trí chomhdhlúthú a dhéanamh ar 

eanga lonnaíochtaí le seirbhísí agus áiseanna iontu cheana féin 

 Tacaigh le bunú córasiompair chomhtháite a oiriúnaíonn don dtimpeallacht i leith 

inrochtana, ach go h-áirithe, agus rogha an mhodh iompair le seirbhís bus agus 

traenach, den scoth agus le dealramh, chomh maith le cur chun cinn 

áiseannarothaíochta agus gluaiseachta do lucht siúil na gcos 

 Déan spreagadh agus éascaigh, i gcomhairle le scar-shealbhóirí iomchuí, forbairt 

bhonn-eagair ghlais a aithníonn na sinergí a fhéadfadh a bheith aimsithe i leith na 

nithe seo a leanas: 
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- Iompar inmharthana 

 - Soláthar spáis oscailte do áiseanna 

 - Bainistíocht inmharthana uisce 

 - Cosaint bhainistíocht na bith-éagsúlachta 

 - Cosaint oidhreachta cultúrtha 

 - Cosaint so-chorraitheachta thírdhreach cosanta 

 

 

 

Ionas go mbeidís ar aon aigne le polasaí náisiúnta i leith thaisteal níos cliste tabharfaidh 

iompar inmharthana agus in-rochtain aghaidh ar iompar in ord inmharthana ag díriú ar na 

gnéithe seo a leanas: 

1. Giniúint Turas/Athrú Modha 

2. Siúl agus Rothaíocht 

3. Iompar Poiblí i.e. iarnród agus bus 

4. Clár Iompair faoin dtuath 

5. Aer Iompair 

6. Gluaisteáin Aibhléise 

 

Ionas go mbeidís ar aon aigne le polasaí náisiúnta i leith thaistil níos cliste tabharfaidh iompar 

inmharthana agus in-rochtain aghaidh ar iompar in ord inmharthana ag díriú ar na gnéithe seo 

a leanas: 

 

1. Giniúint Turas/Athrú Modha 

Admhaíonn Polasaí Taisteal níos Cliste chun go mbeadh iompar inmharthana ar fáil go 

gcaithfear nithe áirithe a bheith déanta i leith éileamh ar thaisteal agus /ar eisiltigh bainteach 

leis. Tá gnéithe go gcaithfear aire a thabhairt dóibh chun go laghdófaí an fhaid taistealaithe ag 

gluaisteán príobháideach ag clúdach réimse leathan gnéithe mar: 

• Ag díriú ar fhás an daonra agus ar an bhfostaíocht i gceantair uirbeacha 

• Tá roghanna eile don ngluaisteán ar fáil eadhon iompar poiblí   

• Feabhas a chur ar éifeacht an bhreosla, ag tacú le tiomáint a shábhálann fuinneamh 

agusTeicneolaíochtaí éagsúla 

• Ag neartú socruithe institiúidí chun spriocanna a sheachadta 

 

Tá líon ard daoine ag braith ar an ngluaisteán i gCo. Cheatharlach a fhéadfadh a bheith curtha 

síos den gcuid is mó do chuma tuaithe do phátrún lonnaíochta an Chontae. Mar sin féin sé an 

dúshlán do Cheatharlach laistigh de shaolré an phlean seo ná talamhúsáid agus polasaí 

iompair a fhí le chéile agus béim cheart a chur ar na gnéithe go bhfuil ról deimhneach acu in 

iompar inmharthana a chur chun cinn chun laghdú a dhéanamh ar bheith ag braith ar an 

ngluaisteán mar: 

• Dlús daonra a ardú ag ionaid iomchuí 

• Ag meascadh talamh-úsáide 

• Ag dearadh do chuma dlúithe lonnaíochta 

• Ag díriú fhorbairt chuí ar dhorchlaí agus ar cheangail iompair 
 

 

Iompar – Polasaí 7 

Sé polasaí Chomhairle Chontae Cheatharlach ná: 

 Déan spreagadh ar imeascadh níos fearr de sheirbhísí iompair idir na seirbhísí iompair 

sa chontae nuair is féidir san go mbeadh d’aidhm acu turais ghluaisteán a ísliú agus 
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comhairle níos fearr agus comhoibriú níos fearr a chothú idir sholáthraithe iompair 

idir phoiblí agus phríobháideach ag feidhmiú sa chontae agus i réigiún an Oir-

Dheiscirt le gach soláthraí de sheirbhísí bus agus bhóthar iarainn san áireamh. Ina 

thaobh seo, beidh An Chomhairle toilteanach, nuair atá san praiticiúil, tacú le iniaimh 

éascú a dhéanamh ar chainteanna agus ar chomhoibriú idir sholáthraithe seirbhísí leis 

an aidhm cabhrú imeascadh níos fearr a éascú de sheirbhísí iompair uile 

 Suigh forbairt chuí i suímh oiriúnacha chun an úsáid is fearr a bhaint as na h-eangaí 

iompairagus chun a dheimhniú go bhfuil an cumas iompair ar na bóithre éifeachtach, 

sábháilte agus go bhfuil infheistíocht suaithinseach cosanta 

 Déan infheistíocht in áiseanna poiblí mar scoileanna ionaid pobail/sláinte agus 

spóirt/áiseanna conláiste agus ag tógáil san áireamh tús áite a thabhairt do shiúil, do 

rothaíocht agus d’iompar poiblí mar na slite príomha chun teacht ar na h-áiseanna seo 

 Cuir athbheochan agus beocht eacnamaíoch chun cinn trí thranglam tráchta a laghdú 

agus rochtain ar phoist agus ar sheirbhísí a éascú dóibh siúd go bhfuil an easpa is mó 

orthu, ach go airithe, agus dóibh san gan gluaisteán 

 Feabhsaigh rochtain ar sheirbhísí iompair agus ar áiseanna ionas go bhféadfaidís san 

le h-éagumas choirp nó le laigí gluaiste páirt iomlán a ghlacadh sa saol poiblí 

 Bealaí coise agus timpeallachta coise a fheabhsú 

 Feabhsaigh agus forbair eanga siúil agus eanga rothaíochta i gContae Cheatharlach 

 Tacaigh le feabhsúcháin don eanga iompair 

 Tacaigh le modhanna iompair a íslíonn eisiltigh charbóin m, sh. Trí phointí luchtaithe 

a ionchorprú do fheithiclí aibhléise ag braith ar a ndearadh iomchuí agus a suíomh 

 Ullmhaigh Plean Iompair Áitiúil de réir na dtreoirlínte leagtha amach i “Taisteal níos 

cliste: Todhchaí Iompair Inmharthana”, ina mbeidh Spriocanna do Athrú Módúil do 

iompar níos inmharthana an riachtanais thar thréimhse an Phlean Fhorbartha de réir 

PPO 5.1 de Threoirlínte Pleanála Réigiúin an Oir-Dheiscirt. Beidh an Plean seo 

scáthlínithe ar san an riachtanais dhóighiúil le h-aghaidh mheasúnaithe Iomchuí ar 

Mheasúnú Timpeallachta Straitéiseacha. 
 

 

 

Nuair a bhíothas ag lorg na h-aidhme go spreagfaí athrú modhúil, comhoibreoidh An 

Chomhairle le gníomhaireachta eile iomchuí, agus le scar-shealbhóirí eile go dlúth, leis an 

Údarás Náisiúnta Iompair ina measc. 
 

2. Siúl agus Rothaíocht 

Tá an cur isteach is ísle ag rothaíocht agus ag siúl ar an gcomhshaol as na modhanna iompair 

ar fad ach i gContae Cheatharlach. Ní bhíonn ach páirt an-bheag acu toisc aistir fhada 

bainteach le nádúr tuaithe an chontae. Tá mórán buntáistí bainteach le rothaíocht agus le siúil 

mar ag cur slite beatha sláintiúla chun cinn, inmharthana na timpeallachta agus forbairt 

pobail. Tá rothaíocht agus siúl níos inbhuanaithe ó thaobh na timpeallachta de mar 

laghdaíonn siad an brú ar an dtimpeallacht ó iompar meicniúil agus laghdaíonn siad an brú ó 

bhrú tráchta agus ó thruailliú. 

 

Bíonn buntáistí leis ag forbairt phobail trí dhaoine a spreagadh chun siúil, nó chun 

rothaíochta, mar coimeádtar daoine aclaí agus sláintiúil agus feabhsaíonn sé sin caighdeán na 

beatha. 
 

Cuid riachtanach d’aon chóras iompair chomhtháite ná soláthar a dhéanamh ar riachtanais 

rothaithe agus ar lucht siúil. Tá cur chun cinn siúil agus rothaíochta ag lorg áiseanna do 



 116 

choisithe agus do lucht na rothar a chruthaíonn eanga chomhtháite, ag cur an bhéim láidir ar 

shábháilteacht ag friotháil ar na h-áiteanna gur mian le daoine taisteal chucu (le ceantair 

turasóireachta agus ceantair caitheamh aimsire an Chontae san áireamh), ag cinntiú go bhfuil 

bealaí gan bac, agus nuair is riachtanach ag deimhniú go bhfuil bealaí gan bac ann agus ina 

dtugtar cead slí do lucht na rothar agus siúlóirí roimh trácht feithicle nuair a thagann an dá 

cheann le chéile. Déanfaidh An Chomhairle, mar sin, gach iarracht soláthar a dhéanamh do 

rothaithe agus do lucht siúl na gcos i gceantair thuaithe agus chathrach an Chontae. Tuigeann 

Comhairle Chontae Cheatharlach, mar sin féin, go bhféadfadh amhras a bheith ann faoi na 

bealaí seo toisc go leanfadh iompar neamh-shóisialta a leithéid le h-ais lánaí gan smacht orthu 

agus atá as slí na smachta. Déanfar gach iarracht a leithéid a sheachaint trí shoilsí poiblí, 

leagan amach iomchuí agus trí thír-dhreachadh. 

 

Sí an fhís de chuid na Roinne Iompair Fráma Oibre Polasaí Náisiúnta na Rothar foilsithe in 

Aibreán 2009 go mbeidh gach cathair, bailte, sráid bhailte agus ceantair thuaithe ‘ar thaobh 

na rothar’ agus sí an aidhm atá ann go mbeidh 10% den dtaisteal uile déanta ar rothar faoin 

mbliain 2020. Tá an Roinn Iompair tiomnaithe, chomh maith, d’fhoilsiú Polasaí Náisiúnta 

Siúil. Cuirfidh Comhairle Chontae Cheatharlach na polasaithe agus na gníomhartha iomchuí 

sna pleananna seo i bhfeidhm, nuair is iomchuí le linn thréimhse an phlean. Tá Comhairle 

Chontae Cheatharlach i dteannta Chomhairle Chontae Chill Choinnigh, faoi chlár Eanga 

Rothaíochta Náisiúnta (ERN) tar éis bealach rothaíochta tiomnaithe a sholáthar ar an mbóthar 

atá 35cm ar fhaid idir Cheatharlach agus Cill Choinnigh. Tá an bealach seo ar an R448/R712 

(cheana N9/N10). Tosaíonn/críochnaíonn an bealach ar imeall thuaidh Bhaile Cheatharlach a 

cheanglaíonn leis an eanga leathan de bhealaí rothaíochta leathana i mBaile Cheatharlach féin 

a cheanglaíonn leis na nithe mealltacha móra laistigh den mBaile agus den gContae. Seoladh 

Clár Taisteal Gníomhach Bailte Cheatharlach i 2013 lena aidhm phríomha rothaíocht agus 

siúil a mhéadú i mBaile Cheatharlach agus i nGráig Uí Chuillinn agus roghanna do thaisteal a 

sholáthar atá slán agus oiriúnach nuair a bhíonn taisteal ar ghearr-thurais, ach go h-airithe. 

Léiríonn Aguisín a 10 conair rothaíochta atá ar fáil faoi láthair i gCeatharlach. 

 

Úsáidfidh Comhairle Chontae Cheatharlach a cuid chumhachtaí faoin Act Pleanála cead slí a 

chosaint agus a choimeád, cinn nua a chruthú, nuair is cuí, agus a n-úsáid bhreise a mholadh i 

gceantair chonláiste. Ina theannta san b’fhéidir go lorgódh An Chomhairle cead chun bealaí 

coisithe a ionchorprú mar choinníoll cead pleanála chun conláistí, áiseanna agus pointí 

suimiúla a cheangal le chéile. 

 

 

Iompar – Polasaí 8 

Is polasaí de chuid Chomhairle Chontae Cheatharlach: 

 Déan siúl agus rothaíocht a chur chun cinn, ag braith ar na measúnaithe iomchuí 

timpeallachta, leis an Measúnú Treoracha Ghnáthóga mar mhodh malartach iompair 

le h-aghaidh taistil chun oibre agus le haghaidh chaithimh aimsire, soláthar bhealaí 

rothar agus bealaí siúil agus áiseanna bainteach leo mar chuid de fhorbairt nua agus 

chun tacú le bealaí siúil agus rothaíochta chun na scoileanna faoi Iniamh na 

Scoileanna Glasa nuair atá a leithéid indéanta 

 Smaoinigh ar fhorbairt a dhéanamh ar bhealaí den mbóthar mar shean-bhóthar iarainn, 

cosán marcaíochta le h-aghaidh siúil agus rothaíochta chun rochtain ar mhealltaí 

turasóireachta faoin dtuath agus tacú le forbairt pasáiste na Bearú i gContae 

Cheatharlach i dteannta le h-Údaráis Áitiúla taobh leo 

 Tóg isteach íos-chaighdeáin pháirceála rothar do fhorbairt mhion-díol, tráchtála, 

cónaithe, agus pobail agus ag stopanna iompair agus ag stáisiúin 
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 Cuir i bhfeidhm na polasaithe iomchuí de chuid na Roinne Iompair eadhon Fráma 

Oibre Náisiúnta de chuid na Roinne Iompair agus tabhair tacaíocht do sholáthar 

eanga náisiúnta rothaíochta 

 Tabhair áiseanna iomchuí do choisithe agus dóibh san le riachtanais so-ghluaiste 

speisialta acu atá ar aon dul le h-aidhmeanna Cearta Lucht siúl na gCos de chuid 

Chairt na h-Eorpa 

 Cuir i bhfeidhm na forálacha iomchuí de chuid phlean Polasaí Siúil na Roinne 

Iompair agus déan soláthar ar ghluaiseacht éifeachtach, sábháilte do lucht na rothar 

agus do choisithe ins, agus mórthimpeall limistéir fhoirgnithe 

 Cuir cosc le cur isteach ó fhorbairt ar bhealaí poiblí siúil agus ar bhealaí cearta slí 

poiblí agus dóibh san i gceantair radhairc agus le h-ais bhealaí uisce intíre, ach go h-

airithe 

 Déan cosaint ar shláine na mbealach siúil agus ar bhealaí dóighiúla siúil agus tóg san 

áireamh an cur isteach a bheadh ag an fhorbairt mholta nuair atáthar ag plé iarratas 

pleanála 

 Spreag siúlóid le bheith mar an modh príomha do aistir ghairide trí eagrú a dhéanamh 

ar thalamh úsáid agus dearadh le dealramh a úsáid ins na bailte 

 Déan soláthar ar eanga chuimsitheach de chosáin (ar thaobh na mbóthar agus 

deighilte) atá sábháilte, áisiúil, le soilse maithe, laistigh de cheantair chónaithe nua le 

ceangail acu le scoileanna, le hionaid lárnacha chomharsan, le staideanna iompair 

poiblí agus do ionaid oibre a mheallfadh daoine chun siúil. 

 Tabhair tacaíocht do chead coisíochta amháin i lár bhailte agus sráidbhailte nuair is 

iomchuí 

 Bunaigh Bealaí Siúil nua agus bealaí rothaíochta ar bhonn dlíthiúil agus lán-aimsire 

agus deimhnigh go bhfuil Bealaí Siúil/Rothaíochta comharthaithe/slí-léirithe, nuair is 

féidir agus iomchuí 

 Déan soláthar, feabhsaigh agus leathnaigh na bealaí rothaíochta ar na bóithre atá ann, 

ar na bóithre atá molta ar bhóithre atá le bheith uasghrádaithe agus ar na dorchlaí 

glasa (le dorchlaí abhann ina measc) nuair atá a leithéid indéanta agus praiticiúil, ag 

braith ar é a bheith ag réiteach le Treoir na nGnáthóg, ionas go gcruthófaí 

timpeallacht atá áisiúil, taitneamhach agus so-láimhsithe. Tógfar ceann iomlán de 

riachtanais lucht siúil agus rothaithe i moltaí a bhaineann le h-aon uasghrádú ar aon 

eanga bóthar. 

 Cuir i bhfeidhm caighdeáin an Lámhleabhair Dheartha do Bhóithre agus do 

fhorbartha shráideannauirbeacha 

 

 Deimhnigh go bhfuil gach dromchla atá in úsáid ag lucht rothaíochta á choimeád ar 

ard-chaighdeán agus deimhnigh go bhfuil soláthar de chonair nua rothaíochta mar 

chuid de na moltaí forbartha ag forbróirí i gceantair uirbeach agus fho-uirbeach nó 

mar chuid de na scéimeanna forbartha i gceantair chathracha an Chontae. Más féidir é 

ba chóir go mbeadh na lánaí rothair seo a bheith scartha os na dorchlaí iompair 

fheithiclí agus a dheimhniú nach gcuirfidh uasghrádú na mbótharnáisiúnta isteach go 

diúltach ar shábháilteacht agus ar an sábháilteacht dealraitheach lucht rothaíochta 

 Tacaigh le leathnú na n-áiseanna rothaíochta agus déan comhoibriú le Fáilte Éireann, 

leis an gComhairle Spoirt agus leis an Údarás Iompar Náisiúnta agus le grúpaí eile i 

bhforbairt na mbealach rothaíochta do thurasóirí mór-thimpeall an chontae agus 

timpeall na gcontaetha lena ais i gceantair conláistí arda 

 Déan ionad páirceála do rothair i gceantair uirbeacha mórthimpeall Cho. Cheatharlach 
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3. Iompar Poiblí – Bóthar Iarainn agus Bus 

Is ionann soláthar eanga iompar phoiblí de ard-chaighdeán agus ard-caighdeán na beatha a 

aimsiú ins an contae agus modh iompair malartach inoibrithe a sholáthar. Trí spreagadh a 

thabhairt do fhorbairtí fostaíochta agus do fhorbairt chónaithe lonnú i lár-ionaid forbartha atá 

ann cheana beifear in ann an buntáiste is mó a bhaint as an infheistíocht atá ann cheana agus a 

bheidh sa todhchaí in iompar poiblí. Tá ról lárnach ag an iompar poiblí i gcothú beocht agus 

inmharthanacht na bpobal tuaithe i gContae Cheatharlach. I dteannta le cur chun cinn na n-

áiseanna rothar agus ghluaiseacht na gcoisithe, is féidir le seirbhísí bus agus bóithre iarainn 

laghdú mór a dhéanamh ar úsáid an ghluaisteáin laistigh de agus idir na lonnaíochtaí. Tá an 

fhreagracht do iompar poiblí logánta roinnte idir ranna poiblí agus príobháideacha. Tacaíonn 

an Chomhairle le seirbhísí iompair poiblí leis an Iniamh Iompair Tuaithe (IIT), ach go h-

áirithe, atá dírithe ar dhaoine ar an imeall, nó a fhéadfadh a bheith, toisc gan iompar bheith ar 

fáil, doshroichte nó do-acmhainn dóibh go h-áitiúil. 

 

 

Iompar - Polasaí 9 

Is polasaí de chuid Chomhairle Chontae Cheatharlach 

 Tacaíocht a thabhairt do sholáthar seirbhísí iompair poiblí trí thalamh a choimeád in 

áiteanna oiriúnacha le haghaidh bonneagair iompar poiblí agus áiseanna 

coimhdeacha, mar pháirceáil agus taisteal 

 Tacaíocht a thabhairt do sheirbhísí áitiúla, pobail i gcomhairle le pobail áitiúla 

 Leanúint ag obair le soláthraithe seirbhísí chun laghdú a dhéanamh ar an ngá le 

turais gluaisteáin trí fheabhas a chur ar infhaighteacht, iontaofacht agus iompar 

poiblí 

 Oibriú le heagraíochtaí cuí chun stadanna bus, ceantair fheithimh agus eolas taistil 

suas chun dáta a fhorbairt agus a chothabháil don daonra áitiúil agus do thurasóirí. 

Ba chóir infhaighteacht seirbhísí dá leithéid a chur chun cinn 

 

 

 

Bonneagar Iarnróid 

Tá Ceatharlach friotháilte ag líne idir-chathrach Bhaile Átha Cliath go Port Láirge a dhein 

feabhsú ar na h-amanna aistir agus ar shábháilteacht thar an eanga. Le breis infheistíochta ar 

stoc gluaiste tháinig feabhas ar an iompar a cheadaigh minicíocht bhreise le caoi, chomh 

maith, ar ualaí a iompar thar Eanga an Bhóthair Iarainn. Beidh úsáid bhreise na heanga le linn 

na h-oíche do iompar earraí an-riachtanach. Tá páirt an-thábhachtach le h-imirt ag eanga nua-

aimsire, éifeachtach, muiníneach i dtéarmaí Chontae Cheatharlach a chuir ar aghaidh ar 

chúiseanna gnó, tionscail, cónaithe agus caitheamh aimsire. Tá buntáistí eile, chomh maith, i 

dtéarmaí inmharthana, brú laghdaithe agus ó thruailliú ginte ag gluaisteáin. 

 

Soláthraíonn Athbhreithniú Straitéis Eanga na mBóithre Iarainn 2030, a bhí foilsithe i Mí 

Dheireadh Fómhair, 2011, bonn don Rialtas ar bhunú fráma oibre do pholasaí straitéiseach ar 

son fhorbartha sa todhchaí do rannóga iompar phaisinéirí agus do rannóga iompar lasta in 

Éirinn. Léiríonn an t-athbhreithniú seo na tosaíochta straitéiseacha agus an straitéis um 

infheistíocht a fheicfidh trí chinn de thréimhse chomh fada le 2030 sa todhchaí agus cuirfidh 

gach ceann de na tréimhse faoi leith feabhas ar na seirbhísí bhóthar iarainn chuig Cho. 

Cheatharlach mar aon le feabhas ar am an turais do dhá uair a chloig, nó níos lú, ar an 

mbealach Idir-Chathair ó Bhaile Átha Cliath go Port Láirge. 
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Iompar – Polasaí 10 

Sé polasaí Chomhairle Cho. Cheatharlach: 

 Tacú le cothabháil agus le feabhsú bhonneagair an bhóthair iarainn agus le h-áiseanna 

bainteach leo i gContae Cheatharlach 

 Spreag chomh-oiriúnú ag soláthraithe chun seirbhísí ceangailte le chéile a sholáthar 

atá neamhspleách ar fad ó iompar fheithiclí príobháideacha agus tacaigh le staid 

bhusanna ag stáisiúin traenacha 

 Tacú le h-áiseanna earraí iompar/taobhaigh ag ionaid straitéiseacha le h-earraí a h-

aistriú ón mbóthar go dtí an traein mar atá de réir Threoirlínte PPO 5.15 de chuid 

Threoirlínte Pleanála an Oir-Dheiscirt 

 

 

 

Bus 

Is féidir le hiompar poiblí bunaithe ar bhus, i gceantair le daonra íseal go meánach ann, an t-

slí is solúbtha seirbhísí a sholáthar do thaisteal uirbeach agus idir-uirbeach agus is féidir leis a 

bheith glactha laistigh de fhráma ama gearr agus ar chostas réasúnta íseal. Feidhmíonn 

comhlachtaí poiblí agus príobháideacha seirbhísí bus i gContae Cheatharlach. Tá ról sóisialta 

tábhachtach ag seirbhísí bus i bpobail tuaithe, ag nascadh ceantair thuaithe le lonnaíochtaí 

agus le seirbhísí tábhachtacha mar scoileanna agus cúram sláinte. Éascóidh Comhairle Contae 

Cheatharlach feabhsú agus leathnú seirbhísí bus poiblí sa chás go neartaíonn siad ceangail le 

ceantair eile den gcontae, le Réigiún an Oir Dheiscirt agus leis an gcuid eile den dtír. 

 

Tabharfaidh Comhairle Contae Cheatharlach tacaíocht do sholáthar seirbhísí bus: 

 A nascann bailte príomha i gCeatharlach le Baile Átha Cliath, Aerfort Bhaile Átha 

Cliath, Port Láirge, Cill Chainnigh, Port Laoise, Cill Dara, Nás na Rí, an Droichead 

Nua, Loch Garman agus bailte eile 

 A thugann tacaíocht d’fhorbairt Seirbhís Bus Uirbeach laistigh de mhór-cheantar 

uirbeach Cheatharlach agus an Ghráig 

 A sholáthraíonn mar chuid den dTionscnamh Iompair Tuaithe, seirbhísiú chun 

rochtain a fheabhsú do bhailte príomha agus seirbhísí agus aghaidh a thabhairt ar 

aonrú tuaithe 
 
 

Iompar – Polasaí 11 

Sé polasaí Chomhairle Chontae Cheatharlach: 

 Moladh do sholáthar áiseanna stad bus roinnte i láthair chuí in ionaid uirbeacha mar 

Stáisiúin Traenacha chun éascú a dhéanamh ar oibreoirí poiblí agus príobháideacha, 

mar atá sé comharthaithe in Ordlathas Lonnaíochta an Chontae 

 Oirniú le Soláthraithe Iompar Tuaithe chun taighde a dhéanamh ar roghanna 

inbhuanaithe iompar tuaithe agus iad a chur chun cinn de bharr na gcostas feidhmithe 

méadaithe de bharr costas breosla ag dul i méid 

 Oibriú le soláthraithe iompair chun seirbhís bus príobháideach uirbeach a fhorbairt do 

Mhór-Cheantar Uirbeach Cheatharlach agus an Ghráig 
 

 
 

4. An Clár Iompair Tuaithe 
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Bhí Plean Athstruchtúraithe an Roinn Iompair/an Údaráis Iompair d’iompar tuaithe seolta in 

Iúl 2013 le pleananna ann don athstruchtúrú atá imlínithe sa dhoiciméad “Ag Neartú na 

gCeangal i dTuath na hÉireann”. Bhí an athstruchtúrú glactha chun; 

 

 Cosaint a thabhairt do sholáthar seirbhísí iompair tuaithe isteach sa dtodhchaí 

 Deimhin a dhéanamh de go bhfuil seirbhísí iompair tuaithe curtha ar an 

bpríomhshrutha mar sheirbhís iompair fóirdheonaithe agus go bhfuil sé 

comhtháthaithe níos fearr le seirbhísí eile 

 Laghdú a dhéanamh ar an bhforchostas i soláthar na seirbhísí iompair tuaithe seo i 

gcomhréir le moltaí na Tuarascála Luach as Airgead agus Athbhreithniú Polasaí an 

Chláir Iompair Tuaithe (CIT) 

 Struchtúr a bhunú chun éascú a dhéanamh ar chomhtháthú náisiúnta iompar tuaithe 

 Breis fhorbartha a dhéanamh ar bhainistíocht phroifisiúnta seirbhísí iompair mar 

thacaíocht de na struchtúir pháirtíochta ag pobail láidre 

 Comhsheasmhacht a bhaint amach i mbainistíocht, i seachadadh agus i gcaighdeán na 

seirbhísí 

 Struchtúr foirmiúil a chur ar bun a dhéileálfaidh le eisiamh sóisialta agus éascú a 

dhéanamh ar bhreathnú, ar thomhas agus ar bhainistíocht gné iniamh sóisialta an 

chláir i slí iomlán, trí struchtúir an Údaráis Áitiúil 

 

Beidh athstruchtúrú an Chláir Iompair tuaithe ina chúis an t-Údarás Iompair Náisiúnta ag 

tógáil ról díreach i soláthar seirbhísí iompair tuaithe, i dteannta le 18 Aonad Comhordaithe 

Iompair (Aonaid) á bhunú chun áit na 35 Grúpa CIT a thógáil. Déanfaidh Aonad obair cosúil 

leis an Grúpa Iompair Tuaithe i dteannta le bainistíocht a dhéanamh ar sheirbhísí dóibh siúd 

atá i mbaol eisiamh sóisialta, tá ról níos leithne ag Aonaid Comhordaithe Iompair sa mhéid 

go mbeifear ag súil thar am go méadódh siad soláthar iompair poiblí áitiúil agus tuaithe don 

bpobal níos leithne chun laghdú a dhéanamh ar bhraith ar ghluaisteáin. Nuair is féidir, beidh 

na hAonaid suite in oifigí Údarás Áitiúil agus beidh ceangail níos láidre forbartha ag leibhéal 

áitiúil idir bhainisteoirí na seirbhísí iompair agus pleanálaithe an Údaráis Áitiúil, leis an 

aidhm, chomh maith, laghdú a dhéanamh ar chostais riaracháin agus na ceangail a bhunú le 

soláthar seirbhíse áitiúil. 

 

Beidh iarratais ó Ghrúpaí Gur Leo Flít breathnaithe le haghaidh Chonarthaí Duaise Díreacha 

(i.e. conarthaí bronnta ag an Údarás gan tairiscint iomaíoch) le haghaidh seachadta seirbhísí 

iompair isteach sa dtodhchaí. 

 

Beidh ar Údaráis Áitiúla measúnacht riachtanais iompair straitéiseacha a dhéanamh ina 

gceantar dóibh siúd atá i leataoibh go sóisialta agus forbróidh siad Pleananna Iompair 

bhliantúla chun a bheith seachadta don Údarás Iompair Náisiúnta. 

 

 

Iompar – Polasaí12 

Sé polasaí Chomhairle Chontae Cheatharlach: 

 Tacú le iniaimh i gceantair thuaithe a chabhróidh le feabhas a chur ar chumarsáid agus 

dearóil a laghdú 

 Forbairt ar Phleananna bliantúla agus aighnigh iad don Údarás Iompair Náisiúnta 

 Comhoibrigh leis na gníomhaireachtaí idir phoiblí agus phríobháideacha atá ina 

sholáthraithe iompair agus chomhordú de sheirbhísí nua agus de bhonneagair 

thacaíochta laistigh den gContae 
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5. Iompar Aeir 

Aithníonn an doiciméad náisiúnta um pholasaí náisiúnta de chuid Smarter Travel go 

soláthraíonn an eitlíocht ceangal príomha iompair d’Éirinn. Tá ceangail agus in-rochtain trí 

aerfoirt náisiúnta agus idir-náisiúnta an-thábhachtach ar fad d’ár dtionscail turasóireachta, ach 

go h-airithe. Admhaíonn sé leis an tacaíocht a thugann an Rialtas d’fhorbairt eanga aerfort 

réigiúnacha chun cabhrú le forbairt chothrom réigiúnach. Aithníonn Comhairle Chontae 

Cheatharlach an tábhacht atá ag ról na n-Aerfort i gcur chun cinn fhorbairt chothrom 

réigiúnaigh agus tacaíonn sé leis an Aerfort Réigiúnach suite i bPort Láirge mar Aerfort 

Réigiúnaigh an Oir-Dheiscirt. 

 

 

Iompar – Polasaí 13 

Sé polasaí Chomhairle Chontae Cheatharlach: 

 Tacú leis an Aer-phort Réigiúnach lonnaithe i bPort Láirge mar Aer-phort Cheantair 

an Oir-Dheiscirt 

 

 

 

6. Gluaisteáin Aibhléise 

Sheol an Rialtas an Clár Iompair Aibhléise i 2008 chun cabhrú le hÉirinn na spriocanna AE 

ar astaithe carbóin a bhaint amach mar chuid den iarracht astaithe teach ghloine a laghdú. Sé 

sprioc an chláir 10% den bhFlít Bóthair Náisiúnta a bheith cumhachtaithe le haibhléis faoi 

2020. Éilíonn an corraí go feithiclí aibhléise suiteáil pointí rochtana trasna na Tíre agus 

soláthar luchtóirí i dtithe. Beidh forbairt an bhonneagair d’fheithiclí atá breoslaithe go 

malartach mar chéim tábhachtach i dtaobh mholadh do chustaiméirí roghanna iompair níos 

cairdiúla don gcomhshaol a dhéanamh. Cuirfidh an Chomhairle chun cinn agus tabharfaidh 

siad tacaíocht d’fhorbairt bhonneagair chuí chun freastal ar athrú trasna go feithiclí atá 

cumhachtaithe ag aibhléis agus cabhrú leis an sprioc 10% a bhaint amach do Chontae 

Cheatharlach. 

 

 

Iompar – Polasaí 14 

Sé polasaí Chomhairle Chontae Cheatharlach: 

 Tacaíocht a thabhairt do Chlár Iompair Aibhléise an Rialtais 2008-2020 trí éascú a 

dhéanamh ar rolla-amach bonneagar luchtaithe cadhnra d’fheithiclí aibhléise nuair a 

meastar go bhfuil sé cuí 

 Bonneagar cuí a chur chun cinn agus tacaíocht a thabhairt dó chun freastal ar athrú 

trasna go feithiclí atá cumhachtaithe go haibhléise agus cabhrú leis an sprioc 10% a 

bhaint amach do Chontae Cheatharlach 

 Éileamh a chur ar gach carrchlós nua agus leathnaithe do charrchlóis pointí luchtaithe 

gluaisteán aibhléise a bheith san áireamh ann ag ráta 1:50 spás 

 Glacadh leo seo a leanas d’fhorbairtí le Spásanna Gluaisteáin Príobháideacha ann 

(cónaithe agus neamh-chónaithe) le spásanna páirceála gluaisteán cuairteora san 

áireamh m.sh. spáis oifige 

 Ba chóir go mbeadh spás páirceála amháin trealmhaithe le pointe luchtaithe EV ag 

feidhmiú ina iomlán i gcomhréir le IEC 61851 Caighdeán do Chórais Luchtaithe 
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Conduchtacha. Ba chóir go mbeadh de chumas aige seo aibhléis SA céim singil 32A 

230V a sholáthar agus a bheidh trealmhaithe le cosaint Modh 3. Ba chóir go mbeadh 

sé suiteáilte le soicéad Cineál 2 mar atá sé sonraithe ag IEC 62196. 

 Ba chóir go mbeadh sé indéanta an córas luchtaithe a leathnú ag céim na tógála (m.sh. 

trí dhuchtú cuí a shuiteáil anois) 

 Ba chóir glacadh leo seo a leanas d’fhorbairtí le Spásanna Inrochtana Poiblí ann 

(m.sh. carrchlós ollmhargaidh, pictiúrlann & rl.) 

 Ba chóir go mbeadh ar a laghad spás páirceála amháin trealmhaithe le pointe 

luchtaithe EV ag feidhmiú ina iomlán i gcomhréir le IEC 61851 Caighdeán do 

Chórais Luchtaithe Conduchtacha Feithicle Aibhléise. Ba chóir go mbeadh de chumas 

aige seo céim singil 32A 230v aibhléis SA a sholáthar agus a bheith trealmhaithe le 

cosaint Modh 3. Ba chóir go mbeadh sé suiteáilte le soicéad Cineál 2 mar atá sé 

sonraithe ag IEC 62196. 

 Ba chóir go mbeadh sé indéanta an córas luchtaithe a leathnú ag céim na tógála (m.sh. 

trí dhuchtáil chuí a shuiteáil anois). 

 Ba chóir go mbeadh an spás (na spásanna) páirceála marcáilte go soiléirgo bhfuilid 

ann do luchtú EV. 

 Ba chóir go mbeadh comharthaí cuí curtha suas ag léiriú láithreacht pointe nó pointí 

luchtaithe. 

 Ba chóir go mbeadh de chumas ag na pointí luchtaithe uile atá feistithe i gceantair 

inrochtana poiblí sonraí úsáide a chumarsáid le córas bainistithe náisiúnta an phointe 

luchtaithe agus an leagan is déanaí a úsáid de Phrótacal an Phointe Luchtaithe 

Oscailte (PPLO) a úsáid. Ba chóir go dtabharfaidís tacaíocht, chomh maith, do chóras 

aitheantas úsáideora mar RFID 

 

Faoi mar a mhéadaíonn úsáid feithiclí aibhléise d’fhéadfadh an Chomhairle méadú a 

dhéanamh ar mhéid na spásanna páirceála atá le bheith trealmhaithe le pointí luchtaithe atá ag 

feidhmiú ina iomlán in aon cheann de na cásanna thuas 

 

 

 

5.4 SOCRÚ DÓIBH SIÚD LE LAGÚ 

SOGHLUAISEACHTA AGUS MÍCHUMAS ORTHU 

 

Tá ról tábhachtach ag an Údarás Áitiúil i dtaobh inrochtaineacht a chur chun cinn agus 

tacaíocht a thabhairt do riachtanais iompair/rochtana/éalaithe daoine le lagú soghluaisteachta 

agus daoine le míchumas orthu, le sean daoine agus tuismitheoirí le leanaí san áireamh. 

Tabharfaidh an tÚdarás Áitiúil aird ar dhoiciméad treorach an Údaráis Náisiúnta Míchumais 

‘Foirgneamh don Uile Dhuine’ (2009) faoin Acht Míchumais, 2005, mar atá sé glactha ag an 

Roinn Iompair agus an RCORÁ. 

 

 

Iompar – Polasaí 15 

Sé polasaí Chomhairle Chontae Cheatharlach 

 Iarracht forbairt a dhéanamh ar ghréasáin go bhfuil áiseanna do dhaoine le míchumas 

agus / nó le lagú soghluaisteachta orthu san áireamh ann a nascann foirgnimh poiblí, 
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sráideanna siopadóireachta, pointí iompair poiblí, mealltaí turasóireachta agus 

caithimh aimsire tábhachtacha le céile 

 

 

 

5.5 PÁIRC LÓISTÍOCHTA 

 

Tabharfaidh Comhairle Contae Cheatharlach, agus ag aithint láthair straitéiseach Acomhal 5 

ar an M9 (acomhal M9 Baile Átha Cliath go Port Láirge agus N80 Ross Láir go Lár na Tíre), 

mar láthair oiriúnach, tacaíocht do sholáthar Páirc Lóistíochta Réigiúnach i gContae 

Cheatharlach. 

 

Beidh láthair fíoránta na páirce lóistíochta seo déanta amach le linn fad saoil an phlean seo. 

Beidh Máistirphlean éilithe don t-suíomh roghnaithe go mbeidh forálacha Measúnacht Chuí, 

Measúnacht Comhshaoil Straitéiseach agus Measúnacht Riosca Tuile Straitéiseach san 

áireamh ann. 

 

5.6 SEIRBHÍSÍ ÉIGEANDÁLA 

 

Tá an Chomhairle Contae mar an t-Údarás Dóiteáin do Bhaile agus do Chontae Cheatharlach. 

Tá an Stáisiún Dóiteáin Lárnach suite ar an Lána Glas, Baile Cheatharlach. Tá ceithre 

bhriogáid laistigh den gcontae suite i gCeatharlach, i Muine Bheag, sa dTulach agus i mBaile 

Haicéad. Tugann an tSeirbhís seo freagra ar ós cionn 500 glaoch éigeandála gach bliain ag 

déileáil le glaonna Dóiteáin, tionóiscí feithicle, eachtraí ceimiceacha, doirteadh ola, agus le 

cúrsaí a thagann suas faoi na hAchtanna um Sheirbhísí Dóiteáin, Reachtaíocht Smachta 

Foirgnimh agus Substaintí Dainséaracha. Soláthraíonn an t-Seirbhís, chomh maith, ceadúnú 

agus teistiú forbairt nua agus déanann siad monatóireacht ar struchtúir reatha le haghaidh 

géilliúlachta le cleachtais sábháilteachta dóiteáin reatha. 

 

Tá Dóiteán agus Tarrtháil Cheatharlach páirteach go gníomhach i bhfeachtais phobail 

sábháilteachta ag leibhéal áitiúil agus náisiúnta. Tá béim mór curtha ar aird níos mó a dhíriú 

ar oideachas agus meabhraíocht a ardú i measc na ndaoine is soghonta laistigh den bpobal i 

dtreo is go laghdófar na díobhála a bhíonn ann de bharr dóiteán agus éigeandála eile. Tá dul 

chun cinn Dóiteán agus Tarrtháil Cheatharlach bunaithe ar imeacht ó idirbheartaíocht 

frithghníomhach go gníomhach. 

 

Tá Plean Éigeandála Mór Chontae Cheatharlach nasctha le pleanáil éigeandála do Réigiún an 

Oir Dheiscirt. Tá córais ghlaoch-amach éigeandála nasctha le hIonad Smachta Réigiún an 

Oirthir, go dtugann Contae Cheatharlach tacaíocht teicniúil agus airgeadais dóibh. Oiriúnóidh 

Comhairle Contae Cheatharlach í féin agus comhoibreoidh siad le forfheidhmiú feabhsúcháin 

ar chórais na Seirbhísí Éigeandála faoi mar a rachaidh siad chun cinn le linn saol-ré an 

Phlean. 
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CAIBIDIL A SÉ — FUINNEAMH AGUS CUMARSÁID 
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FUINNEAMH 

6.0 BROLLACH 

 

Tá cumas an gheilleagair gníomhú go buacach ag braith go criticiúil ar sholáthar fuinnimh 

dóthanaigh, inacmhainne agus inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de. Leagann Páipéar 

Báin an Rialtais – Ag Seachadadh Todhchaí Fuinnimh Inbhuanaithe d’Éirinn (an Roinn 

Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha (RCFAN) 2007, atá le bheith athnuaite i 

2014) amach Creatlach an Pholasaí Fuinnimh don dtréimhse 2007-2020. Imlíníonn sé roinnt 

aidhmeanna straitéiseacha chun deimhin a dhéanamh de shlánú an t-soláthair fhuinnimh, 

chun uasghrádú a dhéanamh ar iomaíocht agus chun inmharthanacht soláthar agus úsáid 

fhuinnimh a chur chun cinn. Sé rud atá mar chroí do seo ná an gá déileáil le hathrú aeráide 

agus laghdú a dhéanamh ar astaithe Gáis an Tí Gloine (GTG) trí fhoinsí fuinnimh inathnuaite 

a chur chun cinn agus uasmhéadú a dhéanamh ar ár n-éifeacht fuinnimh. 

 

I dteannta seo, scríobhadh an chaibidil seo le breathnú tugtha don doiciméadú seo a leanas: 

 An Straitéis Náisiúnta Spásúil 2002-2020 

 Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha do Réigiún an Oir Dheiscirt 2010 - 2022 

 Uasmhéadú ar Éifeacht Fuinnimh na hÉireann – Plean Gníomhaíochta Fuinnimh 

Náisiúnta 2009 – 2020 (2009) 

 Plean Náisiúnta Gníomhaíochta Fuinnimh Inathnuaite d’Éirinn 2010 

 An Dara Plean Náisiúnta Gníomhaíochta Éifeacht Fuinnimh go 2020 

 Clár Eirgrid d’ Infheistíocht: Grid25, Straitéis d’ Fhuinneamh Inathnuaite 2012-2020 

 

Tá úsáid bhreoslaí iontaise cóngarach anois don ráta táirgthe, atá sainaitheanta ins an focal 

“Buaic Ola”. Aithníonn an Chomhairle, ina theannta le praghsanna ola ag méadú, nach féidir 

leis an braith ar bhreoslaí iontaise leanúint de bharr go bhfuil sé mar acmhainn atá ag teacht 

chun deiridh. Sé an réiteach ar an fhadhb seo ná forbairt gheilleagar ar charbón íseal, atá 

bunaithe timpeall ar úsáid acmhainní fuinnimh inathnuaite mar bharraí gaoithe agus 

fuinnimh, rud gur féidir a úsáid chun riachtanais fuinnimh an chontae a shásamh. Tá an 

cumas soláthar fuinnimh inbhuanaithe nach gcuirtear isteach air a sheachadadh ar chostas 

iomaíoch criticiúil i dtreo is go leanfaidh an chontae ag mealladh infheistíochta isteach agus 

comhshaol tacúil a sholáthar don dtionscal. 

 

Tagairtí Polasaí Fuinnimh Inbhuanaithe Náisiúnta agus Idirnáisiúnta 

Sheol an tAire Pat Rabbitte an ‘Straitéis d’ Fhuinnimh Inathnuaite 2012-2020’ ar an 28ú 

Bealtaine 2012. Pléann an doiciméad cúig aidhm phríomha ag léiriú diminsin príomha 

dúshlán Fuinnimh Inathnuaite go 2020, mar seo a leanas: 

- Aibhléis níos inathnuaite a thabhairt chun cinn ó fhuinneamh gaoithe ar an gcladach 

agus sa bhfarraige amuigh le haghaidh mhargaí teaghlaigh agus easpórtála 

- Earnáil bith-fhuinnimh inbhuanaithe ag tabhairt tacaíocht do ghiniúint teasa, iompair 

agus cumhachta 

- Fás glas trí thaighde agus trí fhorbairt teicneolaíochtaí inathnuaite, le hullmhú le 

haghaidh margaidh theicneolaíochtaí mara san áireamh 

- Méadú in úsáid fhuinnimh 

- Córas gréasáin fuinnimh cliste, láidir agus saor 
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Chun féachaint ar an doiciméad straitéise, téigh go dtí www.dcenr.gov.ie/ 

 

Prótacal Kyoto 

Bunaíonn Prótacal Kyoto gealltanais ina cheangal dlí do laghdú ceithre gás teach ghloine (dé 

ocsaíd carbóin, meatán, ocsaíd níotráit, heicseafluairíd sulfair), agus dhá ghrúpa gás 

(hidreafluaracarbóin agus sárfhluaracarbóin) atá tairgthe ag náisiún tionsclaíocha, i dteannta 

le gealltanais ghinearálta do gach ball tír. 

 

Dhaingnigh Éire Prótacal Kyoto ar an 31ú Bealtaine 2002, i dteannta leis an AE agus na baill 

stáit eile. Faoin bprótacal, sé sprioc na hÉireann ná teorainn a chur ar an méadú in astaithe go 

13% ós cionn leibhéil 1990 faoin gcéad tréimhse ghealltanais eile, 2008 - 2012. 

 

Tá cuspóirí Prótacal Kyoto comhlánaithe ag Treoracha agus scéimeanna na hEorpa mar 

Treoir Áise Pléascán Mór11 agus Scéim Trádála Astaithe AE (forfheidhmithe i 2005). 

 

Treoir 2009/28/AE ar chur chun cinn úsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite 

Tá i gceist ag an dTreoir go dtiocfaidh 20% d’úsáid fhuinnimh an AE ó fhoinsí inathnuaite 

faoi 2020, le sprioc aonarach ina cheangal dlí sannta do gach tír. D’éiligh an Treoir go n-

ullmhaíonn ball stáit Plean Náisiúnta Fuinnimh Inathnuaite faoi Bhealtaine 2010. Sé sprioc 

sonrach na Treorach d’Éirinn ná go mbeadh 16% den úsáid fhuinnimh náisiúnta comhláin 

déanta suas d’fhuinneamh ó fhoinsí inathnuaite faoi 2020 trasna na hearnála iompair, teasa 

agus aibhléise, le híosmhéid 10% d’ Fhuinneamh Inathnuaite úsáidte in iompar. 

 

Éilíonn an Treoir ar bhall stáit bearta a chur i bhfeidhm a éascaíonn soláthar agus úsáid 

fhuinnimh ó fhoinsí inathnuaite ag gach scála oibre. Leagann an Plean Náisiúnta 

Gníomhaíochta Fuinnimh Inathnuaite (PNGFI) amach conas a bhainfimid amach ár sprioc 

iomlán de 16% trasna na hearnála aibhléise, teasa agus iompair. Tógann an tAcht um Dualgas 

Bith-bhreoslaí; IR 33 as 2012 agus I.R. 158 as 2012 agus I.R. 158 as 2012 áit na Treorach 

Fuinnimh Inathnuaite. 

 

Páipéar Báin an Rialtais ar Pholasaí Fuinnimh: Ag Seachadadh Todhchaí Fuinnimh 

Inbhuanaithe d’Éirinn – Creatlach Polasaí Fuinnimh 

Tugann an Páipéar Báin cur síos ar na gníomhaíochtaí agus ar an sprioc don gcreatlach 

polasaí fuinnimh amach go 2020, chun tacú le fás eacnamaíochta agus riachtanais na 

gcustaiméirí uile a shásamh. Leagann sé amach cosán soiléir chun aidhmeanna an Rialtais a 

shásamh i dtaobh sholáthair fuinnimh slán a dheimhniú, todhchaí fuinnimh inbhuanaithe a 

chur chun cinn, agus tacaíocht a thabhairt d’iomaíocht. Tá roinnt ghealltanas déanta ag an 

Rialtas a bhaineann le micrea-ghiniúint aibhléise inathnuaite; siad san, Taraif Beatha 

Fuinnimh Inathnuaite (TBFI) le haghaidh micrea-ghineadóirí go dteastaíonn uathu aibhléis a 

sholáthar dá dtithe, dá bhfeirmeacha agus dá ghnólachtaí féin, agus éascú a dhéanamh orthu 

aibhléis barrachais a dhíol don eangach. Bhí an Stiúrthóireacht Fuinnimh Inathnuaite ina 

cheangal dlí ón am a foilsíodh an Páipéar Báin i 2007. Táthar ag súil le Páipéar Báin Rialtais 

nua ar pholasaí fuinnimh go luath. 

 

An Plean Náisiúnta Gníomhaíochta Fuinnimh Inathnuaite (PNGFI) 

D’ullmhaíodh an PNGFI mar thoradh ar Stiúrthóireacht 2009/28/AE. Leagann sé amach cur 

chuige straitéiseach agus bearta nithiúla an Rialtais seachadadh i dtaobh sprioc na hÉireann 

16% den úsáid náisiúnta fuinnimh comhláin deiridh, atá déanta suas d’fhuinneamh ó fhoinsí 

inathnuaite faoi 2020 (faoi Stiúrthóireacht 2009/28/AE). Pleanálann an Rialtas go mbeidh an 

http://www.dcenr.gov.ie/
http://www.tearma.ie/Search.aspx?term=hidreafluaracarb%c3%b3n&lang=3116659
http://www.tearma.ie/Search.aspx?term=s%c3%a1rfhluaracarb%c3%b3n&lang=3116659
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sprioc ceangailteach iomlán seachadta le húsáid timpeall 40% ó fhoinsí inathnuaite san 

earnáil aibhléise (RSE-E), 12% san earnáil teasa (RES-H) agus 10% in iompar (RES-T). 

 

Tá an PNGFI mar phlean náisiúnta d’fhorbairt Fhuinnimh Inathnuaite sa dtír i dtreo is go 

mbaintear amach ár sprioc atá ina cheangal dlí. Tá sé tábhachtach, mar sin, go leagann 

Údaráis Áitiúla amach a n-aidhm maidir le Fuinneamh Inathnuaite sa chomhthéacs seo agus i 

gcomhthéacs na tuarascála ar an dul chun cinn ins an PNGFI agus a ábaltacht a aithint i 

dtaobh chabhrú leis na spriocanna seo, go háirithe i gcomhthéacs an réimse mór i leibhéil 

Fuinnimh Inathnuaite atá le fáil i gceantair údarás áitiúil agus réigiúnach difriúla. Tá tuairisc 

ar an dul chun cinn ar PNGFI aighnithe gach dhá bhliain (bhí an chéad ceann aighnithe don 

gCoimisiún Eorpach gach dhá bhliain (bhí an chéad ceann aighnithe in Eanáir 2012) agus tá 

sé ar fáil ar shuíomh idirlín PNGFI. 

 

Tiomnaíonn an Páipéar Báin a ghlaoitear Todhchaí Fuinnimh Inbhuanaithe a Sheachadadh 

d’Éirinn air 2007 - 2020 a foilsíodh le déanaí agus an Straitéis Náisiúnta Athrú Aeráide 2007 

– 2012 an Rialtas 33% a sholáthar faoi Rialacháin Tógála 2020 leis an aidhm éileamh 

fuinnimh a laghdú 40% rud atá gaolmhar leis na caighdeáin reatha. Tá an Chomhairle dírithe 

ar na spriocanna seo. 

 

Soláthraíonn fuinneamh inathnuaite réiteach glan, inbhuanaithe ar ár bhfadhbanna fuinnimh. 

Is féidir é a úsáid mar mhalartú ar bhreoslaí iontaise i dtaobh aibhléis, teas agus iompar a 

ghiniúint, gan eisileadh díreach gáis teach gloine. 

 

Tá forbairt fhoinsí fuinnimh inathnuaite agus laghdú ar astaithe teach gloine mar thosaíocht 

ag leibhéal Áitiúil, Náisiúnta agus Eorpach ó thaobh pholasaí comhshaoil agus fuinnimh. 

Tacaíonn an Chomhairle go láidir le dreasachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta le haghaidh 

teorann a chur ar astaithe gáis teach ghloine agus moladh d’fhorbairt acmhainní fuinnimh 

inathnuaite. Tá i gceist ag polasaithe pleanála agus úsáide talún sa Phlean Forbartha éifeacht 

a chur chun cinn in úsáid fhuinnimh, iompair agus acmhainní nádúrtha. 

 

Sé an tiománaí príomha le haghaidh fhorfheidhmithe polasaí fuinnimh inathnuaite ná an 

Stiúrthóireacht Fuinnimh Inathnuaite – 2009/28/AE. Deir an stiúrthóireacht seo gur chóir go 

nglacfadh gach Ball Stáit plean náisiúnta gníomhaíochta fuinnimh inathnuaite (PNGFI) atá le 

bheith aighnithe ag an gCoimisiún Eorpach. 
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Figiúr 6.1 Tiománaithe Polasaí Náisiúnta & Eorpacha 

 

 

Tabharfaidh Comhairle Contae Cheatharlach tacaíocht d’fhorfheidhmiú spriocanna náisiúnta 

agus oibreoidh siad le gach earnáil i gcomhtháthú tionscnaimh fuinnimh, gréine, bith-mhais 

agus tionscnaimh hidrea isteach i gcothromaíocht fuinnimh iomlán Contae Cheatharlach 

thíos. 
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Tábla 6.1 Cothromaíocht Fuinnimh Reatha — Ceatharlach 

 
 
Nóta 1  Tuiscintí bunaithe ar go bhfuil 10.98% de dhaonra an Oir-Dheiscirt ina gcónaí i gCeatharlach. 

Nóta 2  Tá 01.40% d’fheithiclí bóthar na hÉireann (gluaisteáin phríobháideacha/gluaisrothair agus feithiclí earraí) cláraithe 

i gCeatharlach. 

Nóta 3  Bunaithe ar shonraí 2011: tá 1.16% de theaghlaigh an náisiúin i gCeatharlach. 

Nóta 4  Tuiscintí bunaithe ar go seasann Ceatharlach do 10% de Cheantar an Oir-Dheiscirt. 

Nóta 5  Tá 0% de Bháid Iascaireachta cláraithe i gCeatharlach. 

 

 

Tábla 6.2 Úsáid Breosla & Astaithe CO2 Measta sa Chontae 

Cineál Ola 

% Úsáid san 

Chontae Astaithe CO2 (Tonnaí i Milliúin) 

Gual 2.82% 0.01 

Móin 2.09% 0.01 

Ola 61.77% 0.25 

Gás 

Nádúrtha 12.38% 0.04 

Ábhair 

Inathnuaite 0.22% 0.00 

Bithmhais 2.59% 0.00 

Aibhléis 17.99% 0.15 

 

   

Iomlán   0.46  

 

 

Fuinneamh – Polasaí 1 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach 

 Cothromaíocht a éascú, a chur chun cinn agus a bhaint amach idir fhreagra a thabhairt 

ar pholasaí an Rialtais ar fhuinneamh inathnuaite agus cumas a thabhairt acmhainní 

fuinnimh laistigh de cheantar an phlean a cheansú i slí atá i gcomhréir le prionsabail 

pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe agus i gcomhréir le hAlt 6 de Stiúrthóireacht 

na nGnáthóga 

 Éascú a dhéanamh ar bhaint amach soláthar agus stórais fuinnimh slán agus 

éifeachtach do Chontae Cheatharlach 

Carlow 2011 Energy Balance

Units = TJ  C
o

a
l

 P
e

a
t

 O
il

 N
a

tu
ra

l 
G

a
s

 R
e

n
e

w
a

b
le

s

 B
io

m
a

s
s

 E
le

c
tr

ic
it

y

 T
O

T
A

L

Total Final Energy Consumption 157.60 117.05 3,454 692 12 145 1,006 5,591

Industry Note 1 44.92 0.00 264 259 0 70 386 1,031

Transport

Road Transport Note 2 0.00 0.00 1,454 0 0 39 0 1,493

Public Transport, etc. Note 1 0.00 0.00 930 0 0 15 2 947

Residential Note 3 112.68 117.05 503 276 11 11 346 1,377

Commercial/Public Services Note 1 0.00 0.00 167 157 1 9 242 575

Agricultural Note 4 0.00 0.00 137 0 0 0 31 168

Fisheries Note 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
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 Ceatharlach a chur chun cinn mar chontae carbóin íseal faoi 2021 mar shlí 

infheistíocht isteach a mhealladh agus éascú a dhéanamh ar fhorbairt foinsí fuinnimh 

a bhainfidh amach aschuir carbóin ísle 

 Meabhraíocht a ardú ar an ngá i dtaobh bheith ag braith a bhreoslaí iontaise a chúlú, 

chun maolú a dhéanamh ar éifeachtaí athrú aeráide 

 

 

 

6.1 AN EANGA NÁISIÚNTA 

Cruthaíonn an gréasán tarchurtha cnámh droma an t-soláthair chumhachta. Tá a chuid 

forbartha criticiúil do dheimhin a dhéanamh de go bhfuil an bonneagar riachtanach ag Contae 

Cheatharlach chun gnó a mhealladh agus freastal ar fhás eacnamaíochta agus ar fhorbairt 

todhchaí an gheilleagair áitiúil. Mar thacaíocht d’fhorbairt inbhuanaithe agus de úsáid 

fhuinnimh éifeachtaigh aithníonn Comhairle Chontae Cheatharlach agus tugann siad 

tacaíocht do na soláthraithe foinse fuinnimh uile i dtaobh fhorbartha ghréasáin oiriúnaigh i 

réigiún an Oir-Dheiscirt agus é in ann scála na forbartha molta a choinneáil don réigiún. Tá 

forbairt tarchur aibhléise gur féidir braith ar mar fhachtóir thábhachtach le haghaidh 

tacaíochta a thabhairt d’fhorbairt gheilleagrach agus infheistíocht a mhealladh don cheantar. 

 

Leagann straitéis EirGrid 25 amach riachtanais todhchaí an ghréasáin aibhléise suas go 2025. 

Deir an Straitéis go gcaithfidh cumas an chuid is mó den gcóras tarchurtha a bheith dúbailte 

faoi 2025. I dtreo is go n-éascaítear an méadú cuí i nginiúint inathnuaite (40% aibhléis le 

bheith ginte ó fhoinsí fuinnimh inathnuaite faoi 2020), agus chun éilimh an chustaiméara 

aibhléise a shásamh go cuí. Agus deimhin a dhéanamh de go bhfuil bonneagar soláthair 

aibhléise ag Éirinn d’fhás geilleagrach agus uasmhéadú a dhéanamh ar iomaíocht. Beidh sé 

seo bainte amach trí ath-threisiú móra don ghréasán reatha trasna gach réigiún. Ina theannta 

seo, meastar go bhfuil an Tionscnamh Nasc Eangach mar infheistíocht €500 milliún ins an 

eanga náisiúnta aibhléise ag nascadh Laighean agus Mumhan. Tá an tionscnamh déanta suas 

de líne cumhachta lastuas le voltas ard ag nascadh Cnoc Rátha, Co. Chorcaí go dtí an tOileán 

Mór, Co. Loch Garman go Baile Uí Dhuinn, in aice le Cill Chuillinn, Co. Chill Dara. 

Neartóidh sé seo slándáil an t-soláthair agus soláthróidh sé deiseanna aibhléis a allmhairiú 

agus/nó a onnmhairiú. 

 

Tabharfaidh an Chomhairle tacaíocht do threisiú an eangaigh tharchurtha aibhléise chun 

feabhas a chur ar an soláthar aibhléise don gcontae. Sa chás go dtrasnaíonn na línte voltas ard 

molta ceantair chónaithe reatha nó molta ba chóir go mbeidís suite faoi thalamh nuair is cuí, 

do thairbhe an chonláiste chónaithe agus amhairc. 

 

 

Fuinneamh – Polasaí 2 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Sa chás go bhfuil tionchair dosheachanta tá gnéithe maolaithe san áireamh agus ba 

chóir go mbeadh moltaí le haghaidh bhonneagar fuinnimh measúnaithe i gcomhréir le 

riachtanais Alt 6 de Stiúrthóireacht na ngnáthóga 

 Tacaíocht a thabhairt do fheabhsú agus do leathnú inbhuanaithe línte cumhachta 

tarchur aibhléise voltas ard agus an gréasán dáilte faoi thalamh, faoi réir shláinte 

daonna, tírdhreach, conláiste cónaithe, turasóireacht, tionscal eachaí agus 
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breathnúcháin comhshaoil 

 Aird a thabhairt ar riachtanais na soláthraithe seirbhíse i dtaobh soláthair bonneagar 

straitéiseach faid is go ndéantar iarracht, chomh maith, deimhniú go bhfuil forbairt, le 

línte cumhachta tarchur voltas ard san áireamh, smachtaithe go háirithe i gcás lóistíní 

reatha a nascadh, sa chás nach bhfuil aon rogha eile le fáil 

 Deimhin a dhéanamh de go bhfuil breathnú déanta ar ábaltacht an cheantair línte 

tarchurtha lastuas a iompar le tagairt déanta don Mheasúnú Carachtair Tírdhreacha in 

Aguisín 6 den Plean seo nó an Dréacht Straitéis Náisiúnta Tírdhreacha d’Éirinn 2014 

2024 (DAHG) 

 Deimhin a dhéanamh de go ndíreoidh measúnú tírdhreacha agus amhairc aon 

mholadh ar fhéidearthacht na forbartha tionchar a bheith aige ar chomharthaithe 

tírdhreacha an chontae agus ar shuímh comharthaithe tábhachtacha. Déanfaidh línte 

lastuas molta iarracht, sa mhéid agus is féidir, ceantair soghonta a sheachaint (m.sh. 

ceantair ard chonláiste, comharthúcháin tírdhreacha soghontachta ard, radharcacha 

ard-scéimhe, struchtúir cosanta &rl). Sa chás nach bhfuil sé indéanta é a sheachaint 

beidh breathnú iomlán tugtha do na línte a chur faoi thalamh 

 Ceantair de thábhacht tírdhreacha mór a chosaint ó ionsá amhairc bonneagar 

teileachumarsáide ar scála mór 

 Íoslaghdú, agus seachain nuair is féidir, forbairt struchtúir teileachumarsáide agus 

aeróige laistigh de na ceantair seo a leanas: 

 Ceantair laistigh de nó ag nascadh le cúirtealáiste struchtúr cosanta 

 Ceantair air nó laistigh de láthair suímh seandálaíochta 

 Laistigh de shuímh Natura 2000 

 

 

 

6.2 AN GRÉASÁN GÁIS 

 

Tugann na Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha do Réigiún an Oir-Dheiscirt 2010-2022 

(TPROD) tacaíocht do leathnú an ghréasáin gáis nádúrtha go dtí na hionaid tionsclaíochta sa 

réigiún rud a bheidh mar spreagadh breise d’fhás eacnamaíochta an réigiúin. 

 

 

Fuinneamh – Polasaí 3 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Tacaíocht a thabhairt do leathnú an ghréasáin gáis laistigh de Chontae Cheatharlach, 

faoi réir Ghéilliúlacht le gnáth-chritéar pleanála agus comhshaoil agus le caighdeáin 

bhainistíochta forbartha na Comhairle 

 Tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt táirgeadh Gáis Inathnuaite ar fheirm agus i láthair 

líonta talún chun méadú a dhéanamh ar chéatadán Bithgháis atá slánaithe go háitiúil 

isteach san eanga gáis náisiúnta trí instealladh 

 Tacaíocht a thabhairt do threisiú na h-eanga gáis chun an soláthar fuinnimh don 

gcontae a fheabhsú. Tabharfaidh an Chomhairle tacaíocht, chomh maith, do 

sholáthraithe reachtúla bonneagar an eanga náisiúnta trí dhorchlaí straitéiseacha 

bunaithe a shlándáil ó fhorbairt a fhéadfadh cur isteach ar sholáthar gréasáin 

fuinnimh, an fhaid is nach mbíonn tionchar diúltach ag na dorchlaí seo ar chonláiste 

cónaithe an chomhshaoil mórthimpeall 
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6.3 FUINNEAMH INBHUANAITHE 

 

Tá forbairt fhoinsí fhuinnimh inathnuaite mar thosaíocht ag leibhéal náisiúnta agus Eorpach 

do chúiseanna polasaí comhshaoil agus fuinnimh. Tugann an Chomhairle tacaíocht láidir do 

dhreasachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta teorann a chur ar gháis teach ghloine agus moladh 

d’fhorbairt foinsí fuinnimh inathnuaite. Tá i gceist ag na polasaithe pleanála agus úsáide talún 

sa Phlean Forbartha éifeacht a chur chun cinn in úsáid fuinnimh, iompair agus acmhainní 

nádúrtha. 

 

Déanann an téarma fuinneamh inathnuaite tagairt go ginearálta d’aibhléis agus do theas atá 

soláthraithe ó fhoinsí fuinnimh inathnuaite, mar ghaoth agus cumhacht gréine, geo-téarmach, 

hidrea-chumhacht agus gnéithe éagsúla mar bhith-mhais. Is féidir le Fuinneamh Inathnuaite 

déileáil le fadhbanna eacnamaíochta agus comhshaoil trí chabhrú le jabanna agus ioncam a 

shlándáil, le damáiste comhshaoil a sheachaint agus le slí bailí a sholáthar chun troid i 

gcoinne athrú aeráide. 

 

Soláthraíonn Stiúrthóireacht na nAthnuaiteán (2009/28/AE) riachtanas 20% d’úsáid fuinnimh 

an AE trasna na hearnálacha aibhléise, iompair agus teasa a bheith ó fhoinse inathnuaite faoi 

2020. Tá spriocanna difriúla tugtha do gach Ball Stáit i dtreo is go mbaintear amach an sprioc 

iomlán seo don Eoraip. Sé sprioc na hÉireann ná go dtiocfadh 16% den bhfuinneamh uile atá 

úsáidte trasna na trí earnálacha ó fhoinsí inathnuaite faoi 2020. Lasmuigh de fho-sprioc 

íosmhéid 10% ins an earnáil iompair, tá solúbthacht ann do gach tír a roghnú conas a sprioc 

aonarach a bhaint amach trasna na n-earnálacha. Tá spriocanna aonaracha na hÉireann 

leagtha amach ins an Plean Náisiúnta Gníomhaíochta Fuinnimh Inathnuaite (PNGFI) (an 

Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, 2010) mar seo a leanas: 

 40% d’úsáid aibhléise ó fhoinsí inathnuaite faoi 2020 

 10% feithiclí aibhléise faoi 2020 

 12% teas inathnuaite faoi 2020 

 

 

Fuinneamh – Polasaí 4 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Moladh d’fhorbairt foinsí fuinnimh inathnuaite agus uasmhéadú a dhéanamh ar 

tháirgeadh aibhléise agus teasa ó fhoinsí inathnuaite. Nuair atáthar ag déanamh seo, 

cuirfidh an Chomhairle i bhfeidhm moltaí na Modheolaíochta do Straitéisí Fuinnimh 

Inathnuaite de chuid an Údaráis Áitiúil (Údarás Fuinnimh Inbhuanaithe na hÉireann 

Aibreán 2013) agus aon treoirlínte cuí eile 
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6.3 FUINNEAMH INATHNUAITE 

6.3.1 Fuinneamh Gaoithe 

Sí an ghaoth an gné is mó suas chun dáta de na gnéithe inathnuaite giniúna fuinnimh leis an 

gcur is airde ar eanga fuinnimh na hÉireann aice. Sheas fuinneamh gaoithe in Éirinn do 18% 

dár riachtanais aibhléise i 2012 i gcomhréir le Cumann Fuinnimh Gaoithe na hÉireann. I 

Márta 2013 bhí 1763MW de ghiniúint gaoithe feistithe in Éirinn, sin go leor cumhacht chun 

1.14 milliún teach a chumhachtú. Tá sa bhreis is 175 feirm gaoithe in Éirinn. Agus aird á 

thabhairt ar an acmhainn seo, ar réamhaisnéis an éilimh aibhléise agus faoi réir seachadadh 

bonneagar tarchurtha, tá féidearthacht ag Contae Cheatharlach forbairtí fuinnimh gaoithe 

breise a iompar agus cabhrú leis an sprioc náisiúnta de 40% 

 

Déanfaidh Comhairle Contae Cheatharlach a dícheall cothromaíocht réasúnta a bhaint amach 

idir fhreagra a thabhairt ar pholasaí dearfach ginearálta an Rialtais ar fhuinneamh inathnuaite 

agus cumas a thabhairt na hacmhainní fuinnimh gaoithe laistigh de Chontae Cheatharlach a 

úma i slí atá comhsheasmhach le pleanáil agus le forbairt inbhuanaithe. 

 

Tá oiriúnacht suíomh mar fhachtóir tábhachtach i dtaobh oiriúnacht feirmeacha gaoithe a 

dhéanamh amach (tuirbíní), agus aird á thabhairt ar na tionchair dhiúltacha féidearthachta a 

bhaineann le, mar shampla, conláistí cónaithe, an tírdhreach, le radhairc agus dóigheanna san 

áireamh, fiabheatha, suímh comharthaithe, struchtúir cosanta nó cosáin maolaithe éan, cearta 

slí agus oiriúnacht le húsáidí talún nasctha. 

 

Faoi láthair, tá an Rialtas ag déanamh athbhreithniú ar a Threoirlínte Straitéise Fuinnimh 

Gaoithe d’Údaráis Phleanála agus, mar sin, níl Comhairle Contae Cheatharlach in ann 

uasdátú a dhéanamh ar a Straitéis Fhuinnimh Gaoithe go dtí go bhfuilid seo agus na 

Treoirlínte Straitéise Fuinnimh Gaoithe Réigiúnacha b’fhéidir uasdátaithe. Sí an Straitéis 

Fuinnimh Gaoithe atá in Aguisín 5 den bPlean an straitéis a úsáideadh i bPlean Forbartha 

Chontae Cheatharlach 2009 – 2015. 

 

 

Fuinneamh – Polasaí 5 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Forbairt fhuinnimh gaoithe a chur chun cinn agus a éascú i gcomhréir le Treoirlínte 

Forbartha Fuinnimh Gaoithe reatha de chuid RCPRÁ agus leis na cleachtais agus na 

caighdeáin idirnáisiúnta is fearr agus faoi réir ghéilliúlacht le gnáth-chritéar pleanála 

agus comhshaoil agus na caighdeáin bainistíochta forbartha 

 

 

 

6.3.2 Hidri-Fhuinnimh 

Sé atá san hidri-leictreachais ná aibhléis atá ginte ón gcumhacht a thagann ó shruth uisce ag 

titim, de ghnáth ó shrutháin agus ó abhainn atá ag gluaiseacht go tapa. Tá hidri-chumhacht ar 

scála beag mar fhoinse éifeachtach fuinnimh agus ceann gur féidir braith air. Leis an suíomh 

ceart is slí inmharthana é cumhacht a sholáthar do thithe, do shiopaí oibre nó do ghnólachtaí 

go bhfuil soláthar neamhspleách ag teastáil uaidh. Tá féidearthacht i gContae Cheatharlach 

áiseanna hidri-chumhachta beaga a fhorbairt ar shuímh muileann uisce stairiúla. Beidh na 
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hoibreacha sibhialta go léir, nó an chuid is mó díobh, go bhfuil gá leo chun an t-uisce a 

thógáil go dtí an t-innealra fós ann. Faoi láthair, tá roinnt stáisiún cumhachta 

hidrileictreachais ar scála beag ceadaithe sa Chontae ar Abhainn na Sláine agus ar Abhainn 

na Bearú. 

 

Nuair atáthar ag déanamh measúnú ar mholtaí forbartha do stáisiúin cumhachta hidri-

leictreachais, siad na breathnúcháin phríomha: 

 

 Comhtháthú na h-áise i scéimh na h-abhann 

 Gan cur isteach ar éisc nó ar fhiabheatha 

 Na línte cumhachta a chur faoin dtalamh slán agus go for-mhothaitheach 

 An éifeacht ar an iomscéimh agus ar an éiceolaíocht agus go speisialta aon éifea 

 An áis a chomhtháthú i scéimh na n-abhann 

 Gan cur isteach ar éisc agus ar fhiabheatha 

 Línte cumhachta a chur faoi thalamh i slí sábháilte agus soghonta 

 An éifeacht ar an dtírdhreach agus ar éiceolaíocht agus, go háirithe, aon tionchar 

féidearthachta ar shuíomh Natura 2000 nó a chuspóirí caomhnaithe 

 

Nuair atáthar ag tabhairt freagra ar iarratais phleanála do scéimeanna ginte hidri-leictreachais, 

beidh Comhairle Contae Cheatharlach ag súil leis an gcleachtas is fearr in ullmhú iarratais 

chun deimhin a dhéanamh de ná léiríonn an hidri-fhorbairt molta tionchar diúltach ar an 

gconláiste nó ar éisc dhúchasacha, le maolú séasúrach san áireamh. Molann na Treoirlínte ar 

Thógáil & Oibríocht Scéimeanna agus Iascaigh Hidri-Leictreachais ar Scála Beag a bhí 

ullmhaithe ag an Bord Iascaigh Lárnach & Réigiúnach & ag an Roinn Cumarsáide, Muirí & 

Acmhainní Nádúrtha treoirlínte ó thaobh iascaigh de gur chóir a leanúint le haghaidh 

scéimeanna hidri-leictreachais ar scála beag molta. Beidh gach forbairt molta measúnaithe 

agus aird á thabhairt ar chumais reatha ins an eanga náisiúnta freastal ar ionchuir dá leithéid. 

Rachaidh Comhairle Contae Cheatharlach i gcomhairle leis na soláthraithe seirbhíse cuí uile 

maidir le seo ag céim an-luath ins an measúnú ar mholtaí dá leithéid. Cuirfidh Comhairle 

Contae Cheatharlach fáilte roimh moltaí cuí le aghaidh ath-insealbhú a dhéanamh ar mhuilinn 

agus ar ghiniúint cumhachta gaolmhar faoi réir breathnúcháin conláiste. 

 

 

Fuinneamh – Polasaí 6 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Moladh d’fhorbairt tionscnaimh hidri-leictreachais ar scála beag, faoi réir 

ghéilliúlacht le gnáth-chritéar pleanála agus comhshaoil agus le caighdeáin 

bainistíochta forbartha agus measúnachtaí comhshaoil cuí leis an Measúnacht 

Stiúrthóireacht maidir le Gnáthóige san áireamh 

 Deimhin a dhéanamh de ndéanann na scéimeanna hidri-fhuinnimh nua uile measúnú 

ar an bhféidearthacht ar chearta slí poiblí agus ar bhealaigh siúil go m’fhéidir go 

gcuirfeadh an fhorbairt isteach orthu 
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6.4 BITH-FHUINNEAMH 

Sé is bith-fhuinneamh ná fuinneamh atá tógtha ó bhith-bhreoslaí, mar bhith-dhíosal, bith-ghás 

nó bith-mhais, go bhfuil ábhar bitheolaíochta san áireamh ann mar phlandaí agus ainmhithe, 

adhmad agus dramhaíl. Meastar go bhfuil bith-bhreoslaí “CO2-neodrach” agus nach 

gcuireann siad leis na leibhéil dé-ocsaíd san atmaisféar. Tá na teicneolaíochtaí a úsáidtear 

chun aibhléis a tháirgeadh ó bhith-bhreoslaí an-éagsúil. Breathnóidh an tÚdarás Pleanála ar 

gach moladh ag braith ar a fhiúntas, faoi réir pleanáil cuí agus breathnú comhshaoil. 

 

Molfaidh an Chomhairle táirgeadh crann le haghaidh bhith-mhais agus tionscnaimh chun 

fuinneamh inathnuaite a ghiniúint. Tá éifeacht gáis teach ghloine nádúrtha ag dó bith-mhais 

dá leithéid agus tá buntáiste tábhachtach aige deis a sholáthar d’fheirmeoirí éagsúlú isteach i 

mbarraí nua. Ní chuireann an easpa comhsheasmhacht ins an soláthar a chuireann isteach ar 

fhuinneamh cumhacht gaoithe atá tógtha ó bhith-mhais isteach ar ghiniúint cumhachta ón 

bhfoinse seo. Is ábhar orgánach uile é bith-mhais agus is féidir leis a bheith mar tháirge 

díreach fótaisintéis, (mar shampla, damhna planda mar dhuilleoga nó lorga, &rl.) nó táirge 

indíreach fótaisintéis (mar shampla, mais ainmhí de bharr úsáid ábhar planda). I measc 

cineálacha bith-mhais atá úsáidte chun bith-fhuinneamh a sholáthar tá; fuíll ó thionscail 

foraoise agus ó thionscail gaolmhara, adhmad athchúrsáilte, fuíll thalmhaíochta, eisiltigh 

agri-bhia, codán orgánach fuíoll soladach, fuíoll teaghlaigh scartha agus dríodar séarachais, 

agus barraí fuinnimh tógtha d’aon ghnó (m.sh. foraoiseacht casadh gearr & féar 

mioscantach). Is féidir bith-mhais a bheith aistrithe isteach i dteas úsáideach agus/nó aibhléis 

trí roinnt phrósacha mar gású, ach tá dó agus díleá anaeróbach an-chomónta agus úsáidte go 

leathan. 

 

Sé is dó ná an próiseas go bhfuil bith-mhais (mar shampla sliseanna adhmaid) dóite chun teas 

nó spás teasa nó uisce te a tháirgeadh. Sé atá i gceist le díleá anaeróbach ná aistriú 

baictéarach bith-mhais (mar shampla, aoileach ainmhithe) go gás meatáin nó bith-ghás. Is 

féidir le bith-ghás a bheith úsáidte chun breoslú a dhéanamh ar inneall gáis seasta nó ar 

thuirbín gáis chun aibhléis a tháirgeadh, nó a bheith dóite i gcaidéal chun teas a sholáthar nó 

chun sruthán a ardú. Is féidir le bith-ghás a bheith brúite, chomh maith, agus úsáidte mar 

bhreosla iompair. Tagann an chuid is mó den bith-mhais reatha atá tógtha ó fhuinneamh as dó 

adhmaid chun teas a tháirgeadh. 

 

Tá bith-bhreosla agus bith-fhuinneamh mar an gcéanna de bharr go gciallaíonn an dá cheann 

fuinneamh atá tógtha ó bhith-mhais. Tá bith-bhreosla gaolmhar le breosla iompair in Éirinn – 

tá bith-eatánól úsáidte in innill adhaint spréach peitril agus tá bith-dhíosal úsáidte in innill 

díosail adhaint brúite. Is féidir le bith-bhreosla atá táirgthe ó ola glasraí/sail ainmhithe a 

bheith úsáidte i bhfoirm neamh-phróiseáilte nó a bheith aistrithe go bith-dhíosal. Tá bith-

eatánól táirgthe ó bhrachadh ábhair orgánacha mar biotas siúcra agus gránbharr. 

 

Tá féidearthacht mór ann d’fhorbairt bith-mhais in Éirinn agus laistigh de Chontae 

Cheatharlach. Cé go bhfuil an tionscal seo modhúil i scála, beidh ráta fáis na hÉireann, dul 

chun cinn teicneolaíochta, agus dírialú na tionscal aibhléise i dteannta le smacht níos déine ar 

bhainistíocht fuíll ina chúis mhéadú in iarratais do shuiteáil bith-mhais. D’fhorbair Údarás 

Réigiúnach an Oir Dheiscirt Plean Forfheidhmithe Bith-fhuinneamh 2013-2020 agus cloífidh 

Comhairle Contae Cheatharlach le na cuspóirí de seo. Sé aidhm an tionscnaimh seo creatlach 

réigiúnach struchtúrach a bhunú chun ceadú don réigiún a ról a ghníomhú i dtaobh 

géilliúlachta náisiúnta le polasaí AE agus uasmhéadú a dhéanamh ar fhéidearthacht na h-
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acmhainne. Sé cuspóir iomlán an tionscnaimh meabhraíocht a ardú agus méadú a dhéanamh 

ar tháirgeadh agus ar úsáid bith-fhuinneamh san Réigiún. 

 

Soláthraíonn bith-fhuinneamh deiseanna móra do phobail tuaithe éagsúlú isteach i bhfás 

barraí fuinnimh. I 2010, thug an Rialtas isteach dualgas bith-fhuinneamh ar sholáthraithe 

peitril agus díosal deimhin a dhéanamh de go bhfuil céatadán dá soláthar déanta suas de 

bhith-bhreosla. Tá an céatadán socraithe faoi láthair ag 4% de réir toirte sa bhliain, ach 

meastar go méadóidh an ráta seo thar am. Beidh an dualgas seo ar chumascóirí breosla mar 

chomhbhall tábhachtach i dtaobh an sprioc náisiúnta a bhaint amach de 10% fuinneamh 

inathnuaite ins an earnáil iompair faoi 2020 mar atá sé leagtha amach ins an Stiúrthóireacht 

Inathnuaite. 

 

6.4.1 Teas agus Cumhacht Nasctha 

Sé is Teas agus Cumhacht Nasctha (TCN) ná táirgeadh comhuaineach teas agus cumhacht. Sé 

is TCN an rogha is éifeachtaí chun aibhléis a tháirgeadh le héifeachtaí iomlána de 85% nó 

níos mó. Tá éifeacht suas go 35% ag stáisiún cumhachta nua-aimseartha le 10% den 

gcumhacht atá ginte caillte ins an tarchur. Seasann teicneolaíochtaí TCN atá bunaithe ar dhó 

bith-mhais d’fhéidearthacht mór laghdú a dhéanamh ar astaithe CO2 de bharr go bhfuilid 

bunaithe ar úsáid foinsí fuinnimh inathnuaite (mar shampla breoslaí adhmaid nó min sáibh). 

Tá féidearthacht leo, chomh maith, méadú a dhéanamh ar fhostaíocht áitiúil de bharr go 

bhfuil breosla foinsithe go háitiúil. 

 

Soláthraíonn córas téimh ceantair teas ó choire lárnach do níos mó ná foirgneamh amháin 

agus tá sé mar rogha eile ar chórais téimh scartha a sholáthar do gach foirgneamh. Tá córas 

téimh ceantair déanta suas de choire lárnach, de ghréasán dáilte teasa de phíobáin inslithe 

agus de mhalairtí teasa i ngach foirgneamh. 

 

Is féidir le téamh ceantair costas caipitil laghdaithe agus éifeacht fuinnimh méadaithe a 

thairiscint. Tá meascán TCN agus téamh ceantair éifeachtach ó thaobh fuinnimh de. 

 

Tá a lán buntáistí ag téamh ceantair bith-mhais: 

 Cuireann sé leis an sprioc náisiúnta de 12% le haghaidh teasa agus fuaraithe 

inathnuaite faoi 2020 

 Is féidir leis laghdú mór a dhéanamh ar astaithe CO2 agus cabhrú le haghaidh a 

thabhairt ar athrú aeráide 

 Is féidir leis aghaidh a thabhairt ar bhochtaineacht breosla trí théamh ar chostas níos 

ísle a sheachadadh do bhailte ar ioncam íseal 

 Is féidir le fostaíocht a chruthú agus jabanna a choinneáil trí theas ar chostas níos ísle 

a sholáthar 

 Soláthar teasa slán a sholáthar ó bhreosla bith-mhais atá foinsithe go háitiúil 

 

Fuinneamh – Polasaí 7 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Tacaíocht a thabhairt agus moladh d’fhorbairt na hearnála bith-fhuinneamh laistigh 

den gContae agus éascú a dhéanamh ar a chuid fhorbairt ar tháirgeadh fuinnimh, 

stórais agus dáileadh teasa, faoi réir géilliúlachta le gnáth-chritéar pleanála agus 

comhshaoil agus leis na caighdeáin bainistíochta forbartha 

 Tacaíocht a thabhairt do chuspóirí polasaí Plean Forfheidhmithe Bith-fhuinneamh an 

Oir Dheiscirt 2013 - 2020 
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 Moladh d’fhorbairt díleáiteoirí anaeróbacha agus áiseanna próiseála bith-fhuinneamh, 

(faoi réir an chritéir d’fhuinnimh inathnuaite) barraí fuinnimh, tógáil inbhuanaithe 

agus géilliúlacht le gnáth-chritéar pleanála agus comhshaoil agus na caighdeáin 

bainistíochta forbartha 

 Freastal ar fhorbairt Fuíoll Orgánach go Fuinneamh/Teas Nasctha agus scéimeanna 

Cumhachta, faoi réir gnáth-chritéar pleanála agus comhshaoil agus na caighdeáin 

bainistíochta forbartha 

 Tacaíocht a thabhairt agus moladh d’fhorbairt Téamh Ceantair Bith-mhais agus éascú 

a dhéanamh ar a chuid forbairt ar tháirgeadh fuinnimh, stórais agus dáileadh teasa faoi 

réir géilliúlachta le gnáth-chritéar pleanála agus comhshaoil agus leis na caighdeáin 

bainistíochta forbartha 

 

 

 

6.5 FUINNEAMH GEOITEIRMEACH 

 

Déanann fuinneamh geoiteirmeach tagairt don bhfuinneamh teasa atá stóráilte faoin dtalamh. 

 

Tá radaíocht teirmeach gréine iompaithe ag dromchla an domhain gach lá. Is féidir an teas 

seo a bheith tógtha trí chaidéal teasa foinse talún a úsáid a aistríonn an teas atá stóráilte sa 

chré nó in uisce talún go foirgnimh sa gheimhreadh agus a mhalairt sa samhradh le haghaidh 

fhuaraithe. 

 

Molfaidh an Chomhairle soláthar caidéil teasa foinse maithe, glaoitear caidéil teasa 

geoiteirmeacha orthu, chomh maith. Táid úsáidte le haghaidh téimh agus fuaraithe spáis, i 

dteannta le téamh uisce le haghaidh fhorbairtí cónaithe agus trádála. 

 

 

Fuinneamh – Polasaí 8 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Úsáid táirgí fuinnimh geoiteirmeacha i bhforbairt nua a chur chun cinn, faoi réir 

ghéilliúlacht le gnáth-chritéar pleanála agus comhshaoil agus leis na caighdeáin 

bainistíochta forbartha 

 

 

 

6.5.1 Cumhacht Gréine 

Is féidir le fuinneamh gréine foinse inbhuanaithe fuinnimh a sholáthar d’fhoirgnimh agus 

laghdaíonn sé éileamh ar sholáthar aibhléise ón eanga náisiúnta. Is féidir le fuinneamh gréine 

a bheith bainte amach ins an t-slí atá gloine agus ábhair agus struchtúir eile úsáidte chun 

breith ar fhuinneamh gréine agus é a fhormhéadú. Is féidir leis a bheith i bhfoirm fuinneamh 

gréine teirmeach (éighníomhach agus gníomhach) nó fuinneamh gréine fótavoltach. Déanann 

téamh gréine éighníomhach tagairt don t-slí atá foirgnimh deartha chun uasmhéadú a 

dhéanamh ar ghnóthú gréine agus íosmhéadú a dhéanamh ar chaillteanas teasa. Sé an rud é 

fuinneamh gréine gníomhach ná sa chás go bhfuil painéil gréine úsáidte chun fuinneamh 
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gréine a aistriú isteach i dteas chun téamh spáis agus/nó uisce a sholáthar. Úsáideann Córais 

Fótavoltacha Gréine solas lae chun radaíocht gréine a aistriú ina aibhléis; sé an méid is mó 

solais a bhíonn ann, sé an sruth is mó aibhléise a bhíonn ann. 

 

Molann an Chomhairle bearta dá leithéid i dtaobh sholáthar fhuinnimh inathnuaite, faoi réir 

dheartha agus tosca eile, le linn thréimhse an phlean. 

 

 

Fuinneamh – Polasaí 9 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Úsáid teicneolaíochtaí gréine a chur chun cinn i lóistíní nua agus reatha, in oifigí 

trádála agus tionsclaíocha, faoi réir ghéilliúlacht le gnáth-chritéar pleanála agus 

comhshaoil agus leis na caighdeáin bainistíochta forbartha 

 Gineadóirí Fótavoltacha ar scála trádála suas go 10MW a chur chun cinn faoi réir 

ghéilliúlacht le gnáth-chritéar pleanála agus comhshaoil agus leis na caighdeáin 

bainistíochta forbartha 

 

 

 

6.5.2 Inmharthanacht agus Éifeacht Fuinnimh i bhFoirgnimh 

Cuireann an doiciméad ‘I dTreo Pholasaí Aeráide Náisiúnta Nua: Tuairisc Idirthréimhse ar 

Rúnaí an NESC’, An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil 2012 i dteannta le 

Páipéar Báin an Rialtais a glaoitear ‘Todhchaí Fuinnimh Inbhuanaithe a Sheachadadh 

d’Éirinn 2007-2020’ gealltanas ar an Rialtas athbhreithniú a dhéanamh ar na Rialacháin 

Tógála leis an aidhm éileamh fuinnimh a laghdú 40% faoi na caighdeáin reatha. Ina theannta 

san, tá an Rialtas dírithe ar 33% den aibhléis a sholáthar atá tógtha ó fhoinsí inathnuaite faoi 

2020. Tá Comhairle Contae Cheatharlach dírithe ar na spriocanna seo. 

 

Shínigh Comhairle Contae Cheatharlach Comhaontas Páirtíochta Léarscáil Fuinnimh le 

hÚdarás Fuinnimh Inbhuanaithe na hÉireann (ÚDIÉ) i 2012. Léiríonn sé seo gealltanas 

Comhairle Contae Cheatharlach sprioc na hearnála poiblí a bhaint amach de laghdú 33% in 

úsáid fuinnimh faoi 2020. Tá sé seo á sheachadadh le tacaíocht ó Ghníomhaireacht Fuinnimh 

Cheatharlach Chill Chainnigh. Tá tuairisciú Bliantúla críochnaithe ó 2011 ar an bhfuinneamh 

uile atá úsáidte. Faoi láthair, bhain Comhairle Contae Cheatharlach amach laghdú 10.4% i 

dtreo an sprioc ghinearálta. 

 

Bhí Stiúrthóireacht Comhlíonadh Fuinnimh na bhFoirgneamh (SCFF) (2002/91/AE) trasuite i 

ndlí na hÉireann trí Rialachán (Comhlíonadh Fuinnimh na bhFoirgneamh) na bPobal 

Eorpacha 2006 agus Rialacháin na bPobal Eorpacha (Comhlíonadh Fuinnimh na 

bhFoirgneamh) (Leasú) 2008. Bhí ath-teilg den Stiúrthóireacht SCFF glactha i 2010 

(Stiúrthóireacht 2010/31/AE) i dtreo is go neartófar riachtanais an chomhlíonta fuinnimh 

agus dearbhú agus sruthlíniú a dhéanamh ar roinnt dá fhorálacha. Mar chuid den 

Stiúrthóireacht, tá Rátáil Fuinnimh Foirgneamh (RFF) éilithe a luaithe is atá foirgneamh á 

thairiscint le haghaidh chíosa nó díolacháin. Tomhaiseann RTF comhlíonadh fuinnimh 

foirgneamh agus soláthraíonn sé eolas d’úinéirí tí atá éilithe i dtreo is go bhfeabhsaítear 

éifeacht teirmeach a lóistín. 

 

Éilíonn SI 243 as 2012 Rialacháin an Aontais Eorpaigh(Comhlíonadh Fuinnimh na 

bhFoirgneamh) 2012 sínithe ar an 9
ú 

Iúil, 2012 ag Éire faoi Ateilg SCFF go bhfuil réiteach 
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optamach costais úsáidte chun Foirgnimh Fuinnimh Nach Mór Náid a bhaint amach i 

bhfoirgnimh nua na n-earnála poiblí faoi 2018 agus i ngach foirgneamh faoi 2020. 

 

Sé Gnáthamh Measúnaithe Fuinnimh an Lóistín (GMFL) gnáthamh oifigiúil na hÉireann 

chun comhlíonadh fuinnimh na lóistíní a ríomhadh agus a mheas. Tugann an gnáthamh, atá 

foilsithe ag Fuinneamh Inbhuanaithe na hÉireann (FIÉ), aird ar an bhfuinneamh atá éilithe, le 

haghaidh téamh spáis, aerú, téamh uisce agus soilsiú, lúide sábháiltí ó theicneolaíochtaí 

giniúna fuinnimh. Ríomhann sé an ráta astaithe CO
2
 agus úsáid fuinnimh sa bhliain. Uirlis 

úsáideach do dhearthóirí nuair atáthar ag déanamh breathnú agus ag cur i gcomparáid 

roghanna chun fuinneamh a chaomhnú agus astú CO
2
 a laghdú. Is féidir le breitheanna 

deartha cuí maidir le foirm thógála, leagan amach lóistín, leibhéil inslithe, méid agus treo-

shuíomh an ghlónraithe, úsáid fhuinnimh gréine, córas téimh agus cineál breosla, úsáid 

fhorsheomraí séidte, ábhair agus bearta tógála chun caomhnú a dhéanamh ar uisce in-ólta, cur 

go mór le hinmharthanacht. Ina theannta san, beidh siad seo ina chúis sábháiltí costais, sa 

bhfad théarma, faid is go méadaítear leibhéal compoird lonnaitheoirí an lóistín. Tá GMFL 

úsáidte, chomh maith, chun Rátáil Fuinnimh Foirgneamh (RFF) lóistín a ríomhadh. Tá RFF 

mar lipéad go bhfuil comhlíonadh fuinnimh an lóistín air, agus é léirithe mar úsáid fhuinnimh 

phríomha per aonad urláir per bliain (k/Wh/m
2
/sa bhliain) agus léirithe mar Rátáil Fuinnimh 

(A1, A2, A3, B1, B2, B3, &rl) don lóistín, tá Táscaire Astaithe (kgCO
2
/m

2
/bl) Dé-Ocsaíd 

Carbóin (CO
2
) san áireamh ann, chomh maith, atá gaolmhar leis an úsáid fhuinnimh seo agus 

tuarascáil comhairleach. Tá treoir agus cúnamh orthu seo agus ar chúrsaí eile a bhaineann le 

húsáid inbhuanaithe fuinnimh le fáil ó Fhuinneamh Inbhuanaithe na hÉireann (FIÉ) agus ó 

Ghníomhaireacht Fuinnimh Cheatharlach Chill Chainnigh). 

 

Déileálann Cuid L de na Rialacháin le caomhnú breosla agus fuinnimh i bhfoirgnimh. Deir na 

Rialacháin go mbeidh foirgneamh deartha agus tógtha i dtreo is go ndeimhnítear go bhfuil 

comhlíonadh fuinnimh an fhoirgnimh i slí go gcuireann sé teorainn ar mhéid an fhuinnimh 

atá éilithe le haghaidh feidhmithe an fhoirgnimh agus ar mhéid na n-astaithe dé-ocsaíd 

carbóin (CO
2
) a bhaineann leis an úsáid fhuinnimh seo sa mhéid is atá sé indéanta. Is féidir é 

seo a bheith bainte amach agus ag baint úsáid as meascán bearta le húsáid fhoinsí fuinnimh 

inathnuaite, ag cur teorainn ar chaillteanas teasa, ag baint úsáid as gnóthú teasa trí fhabraic an 

lóistín agus ag baint úsáid as spás éifeachtach fuinnimh agus as córais téimh uisce. 

 

Cé go n-éilíonn na Rialacháin Tógála go mbaineann foirgnimh nua amach caighdeáin 

íosmhéid éifeacht fuinnimh, tá leibhéil níos airde fiúntach; is féidir le foirgneamh atá 

éifeachtach ó thaobh fuinneamh de sábháiltí móra i gcostais teasa agus aibhléise a bhaint 

amach le linn a fhad-saoil. Is slí atá éifeachtach ó thaobh chostais de, chomh maith, troid i 

gcoinne athrú aeráide agus slándáil fuinnimh é feabhas a chur ar an gcomhlíonadh fuinnimh, 

go háirithe san earnáil tógála. 

 

Cuirfidh an Chomhairle chun cinn úsáid bearta atá éifeachtach ó thaobh fuinnimh de i 

ndearadh forbairtí nua agus in ath-fheistiú forbairtí reatha. Is dearadh maith an eochair le 

comhlíonadh fuinnimh optamach foirgnimh a bhaint amach gan aon chostas breise. Sé an 

fócas príomha ná foirgnimh a dhearadh a chruthaíonn imchlúdach foirgnimh atá éifeachtach 

go teirmeach. Bainfidh foirgnimh dá leithéid úsáid optamach de ghnóthú teasa saor i dtreo is 

go n-íosmhéadaítear riachtanas téamh spáis agus, mar sin, coinneofar an ghnóthú teasa seo trí 

chaighdeán ard inslithe agus trí chórais athshlánaithe teasa. Soláthraíonn úsáid córais micrea-

inathnuaite nó córais téimh ceantair ar an láthair deiseanna móra, chomh maith. 
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Fuinneamh – Polasaí 10 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Éileamh ar gach forbairt foirgnimh nua spriocanna comhlíonta fuinnimh ísle a 

shásamh. Beidh éifeacht fuinnimh íosmhéid ag comhlíonadh fuinnimh gach 

foirgneamh, mar atá sé tomhaiste ag Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (RFF), a shásaíonn 

riachtanais Cuid L de na Rialacháin Tógála, Ba chóir go n-ionchorpródh foirgnimh 

nua teicneolaíochtaí fuinnimh inathnuaite i dtreo is go gcabhraítear an rátáil atá éilithe 

a bhaint amach. 

 Dearadh agus leagan amach foirgnimh nuálach a chur chun cinn a léiríonn leibhéal 

ard caomhnaithe fuinnimh, éifeacht fuinnimh agus úsáid fhoinsí fuinnimh inathnuaite 

 Spreag go n-úsáidfí foinsí mícre-fhuinnimh athnuaite d’úsáid i ndearadh agus i dtógáil 

fhorbairtí tithíochta singil agus iolraithe 

 

 

 

6.5.3 Córais Téimh ó Fhoinse Talún 

Molfaidh an Chomhairle soláthar caidéil teasa foinse talún, a ghlaoitear caidéil teasa 

geoiteirmeacha orthu, chomh maith. Táid seo úsáidte le haghaidh téamh agus fuarú spáis, i 

dteannta le téamh uisce d’fhorbairtí cónaithe agus trádála. Tá dhá chineál fhuinneamh 

geoiteirmeacha ann: Tá Domhain rangaithe mar > 400m domhain agus d’fhéadfadh sé a 

bheith úsáidte do ghiniúint teirmeach agus aibhléis. Is féidir le fuinneamh geoiteirmeach 

éadomhain (glaoitear foinse uisce air, chomh maith) a bheith úmtha ag cuar-chórais ‘dúnta’ 

nó ‘oscailte’ agus úsáidtear é go minic chun teas a sholáthar. 

 

 

Fuinneamh – Polasaí 11 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Moladh do sholáthar caidéil teasa foinse talún, glaoitear caidéil teasa geoiteirmeacha 

orthu, chomh maith 

 

 

 

6.5.4 Fuinneamh Micrea-Inathnuaite 

Soláthraíonn na Rialacháin um Phleanáil agus Fhorbairt 2001 (mar atá leasaithe) díolúintí ó 

chead pleanála do thuirbíní gaoithe teaghlaigh, do phainéil gréine agus do chaidéil teasa 

laistigh de chúirtealáiste an tí faoi réir choinníollacha ar leith. Soláthraíonn na Rialacháin, 

chomh maith, díolúintí do ghineadóirí mircea-inathnuaite laistigh de chúirtealáiste foirgnimh 

tionsclaíocha, áitribh gnó agus seilbh thalmhaíochta le háiseanna Teasa agus Cumhachta 

Nasctha (TCN), tuirbíní gaoithe, painéil ghréine agus aonaid coire bith-mhais san áireamh. 

Ba chóir é a thabhairt faoi ndeara sa chás go dteastaíonn ó dhuine aonarach aon rang 

teicneolaíochta micrea-inathnuaite a shuiteáil nach dtiteann laistigh de na díolúintí tá orthu 

iarratas a dhéanamh do chead pleanála. Tá na teorainn reatha ar fhorbairt díolmhaithe mar atá 

leagtha amach in Alt 9 de na Rialacháin um Phleanáil agus Fhorbairt (mar atá siad leasaithe) i 

gceist, chomh maith. 
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6.6 ATHSHLÁNÚ FUINNIMH ÓN BHFUÍOLL 

 

Faoi mar a mhéadaíonn ár ngá le fuinneamh, is féidir leis an fuinneamh atá greamaithe in 

ábhair fuíll a bheith tairbheach don gcomhshaol trí fhuinneamh a aistriú ó fhoinsí neamh-

nuaite. Tá ábhar indóite ard le fáil ag an t-sruth fuíll cónaitheach le haghaidh athshlánaithe 

fuinnimh, fiú amháin tar éis athchúrsáil forleathan. Treisíonn an t-Athbhreithniú ar Phlean 

Bainistíochta Fuíll do Réigiún an Oir Dheiscirt 2006-2011 polasaithe maidir le fuinneamh ó 

fhuíll, agus sé an polasaí príomha den Plean san go mbeidh áis fuíll comhtháthaithe ag 

déanamh ionchorprú ar chóireáil teirmeach agus ar athshlánú fhuinnimh forbartha san 

réigiún. 

 

Breathnófar ar mholtaí fuíoll a athrú go fuinneamh, agus d’fhéadfadh láithreáin iargúlta le 

húsáidí ‘réamhshuite’ ann a bheith oiriúnach do na cineálacha forbartha seo. D’fhéadfadh an 

cineál forbartha seo a bheith oiriúnach, ach go háirithe, d’fhorbairtí teasa agus cumhachta 

nasctha. Faoi réir an mheasúnú ar na tionchair ar an gcomhshaol agus ar an ngréasán bóthair 

sa cheantar láithreach, tá forbairtí dá leithéid faoi réir chóras ceadúnaithe Cosc agus Smachtú 

Truaillithe Comhtháthaithe go ginearálta, sa chás go mbeidh measúnacht comhshaoil mar 

chúram Ghníomhaireachta Cosanta an Chomhshaoil. 

6.7 ÉIFEACHT FUINNIMH 

Uasmhéadú ar Éifeacht Fuinnimh na hÉireann: Aithníonn Plean Náisiúnta Gníomhaíochta 

Éifeacht Fuinnimh 2009-2020 (PNGÉF) (An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní 

Nádúrtha, 2009) go bhfuil éifeacht fuinnimh mar an t-slí is éifeachtaí laghdú a dhéanamh ar a 

bheith ag braith ar bhreoslaí iontaise agus laghdú a dhéanamh ar astaithe Tí Gloine. 

Fuinneamh a shábháilt an t-slí is éasca, is tapúla agus is éifeachtaí freagra a thabhairt ar 

bhraith an t-sochaí, atá ag dul i méid, ar fhuinneamh, faid is go gcabhraíonn sé laghdú a 

dhéanamh ar an damáiste don gcomhshaol. Laghdaímid an gá fuinneamh a ghiniúint ó aon 

fhoinse, aon iontaise nó aon ábhar inathnuaite trí níos lú fuinneamh a úsáid. Soláthraíonn 

éifeacht fuinnimh a fheabhsú deiseanna eacnamaíochta, chomh maith, trí fhorbairt mhargaí 

nua le haghaidh theicneolaíochtaí agus seirbhísí glasa agus le haghaidh slánú soláthair. 

 

Tá réimse forálacha i Stiúrthóireacht an AE ar Ateilg Chomhlíonadh Fuinnimh na 

bhFoirgneamh (SCFF), mar a bhí sé tras-suite i reachtaíocht na hÉireann i 2006, go bhfuil i 

gceist leo comhlíonadh fuinnimh a fheabhsú i bhfoirgnimh chónaithe agus neamh-chónaithe 

nua agus reatha. Meastar go bhfuil ionchorprú dea-dearadh sna forbairtí mar an eochair i 

dtaobh an tairbhe fuinnimh is fearr a bhaint as foirgnimh. 

6.7.1 Éifeacht Fuinnimh in Iompar 

Leagann an NREAP amach sprioc de 10% feithiclí aibhléise faoi 2020. Deir an Plean go 

bhfuil an Rialtas ag forbairt straitéis úsáide feithicle leictreonach go mbeidh íosmhéid 10% 

flít feithicle carr paisinéara agus trádála éadrom in Éirinn agus iad cumhachtaithe go 

leictreonach faoi 2020. Beidh rolla amach feithiclí leictreonacha ina chúis laghdaithe in 

astaithe GHG agus cabhróidh sé go mór leis na spriocanna náisiúnta fuinnimh inathnuaite. 

 



 143 

Imlíníonn Páipéar Bán an Rialtais Ag Seachadadh Todhchaí Fuinnimh Inbhuanaithe d’Éirinn, 

Creatlach Polasaí Fuinnimh 2007-2020 (An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní 

Nádúrtha, 2007) an gá le córas iompair a fhorbairt a cheadóidh do chothabháil iomaíocht 

eacnamaíochta trí dheireadh a chur le tranglaim agus slánú soláthair a bhaint amach trí 

mheascán breosla éagsúla, faid is go méadaítear teagmháil sóisialta agus rochtain do phobail i 

gceantair thuaithe imeallacha agus méadú a dhéanamh ar thionchair comhshaoil. Tugtar faoi 

ndeara sa Pháipéar go gcuirfidh infheistíocht i mbóithre náisiúnta deireadh le scrogaill, go 

laghdóidh sé tranglam agus go bhfeabhsóidh sé amanna aistir. I dteannta le hinfheistíocht i 

dtionscnaimh iompar poiblí, beidh sé seo ina chúis laghdaithe móra in úsáid bhreosla agus in 

astaithe CO
2
 gaolmhara. 

 

Taisteal Níos Cliste: Leagann Todhchaí Iompair Inbhuanaithe (An Roinn Iompair, 2009) 

amach roinnt bhearta, chomh maith, chun déileáil le tionchair dhiúltacha éileamh iompair a 

mhéadú mar bhrú tráchta agus athrú aeráide. Tá roinnt aidhmeanna príomha san áireamh sa 

doiciméad chun laghdú a dhéanamh ar éileamh taistil ginearálta, uasmhéadú a dhéanamh ar 

éifeacht an ghréasáin iompair, laghdú a dhéanamh ar a bheith ag braith ar bhreoslaí iontaise, 

laghdú a dhéanamh ar astaithe iompair agus rochtain don iompar a fheabhsú. 

 

Leanfaidh Comhairle Contae Cheatharlach ag moladh d’éifeacht fuinnimh trí chomhtháthú 

bonneagar iompair agus pleanáil úsáidte talún agus cruthú lonnaíochtaí dlúthaithe a 

laghdaíonn an gá le taisteal d’fhostaíocht agus do sheirbhísí. Éascóidh an Chomhairle forbairt 

an bhonneagair agus na seirbhísí atá éilithe chun moladh do roghnúchán feithiclí aibhéise. 

Beidh bonneagar agus áiseanna cuí chun cumas a thabhairt do dhaoine aistriú trasna go modh 

taistil mhalartach inmharthana le hiompar poiblí, rothaíocht agus siúl san áireamh 

soláthraithe, chomh maith, nuair is féidir. 

 

 

Fuinneamh – Polasaí 12 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Forbairt agus úsáid feithiclí aibhléise a chur chun cinn agus éascú a dhéanamh ar 

sholáthar bonneagar cuí, mar phointí lochtaithe aibhléise, ag láthair insroichte 

mórthimpeall an chontae, faoi réir ghéilliúlacht le gnáth-chritéar pleanála agus 

comhshaoil agus le caighdeáin bhainistíochta fhorbartha 

 Moladh d’úsáid modh iompair inmharthana mar iompar poiblí, rothaíocht agus siúl 

mar bheart laghdú a dhéanamh ar astaithe Gáis Tí Ghloine déanta ag an duine trí 

pholasaithe lonnaíochta inmharthana sa Phlean seo agus trí sholáthar bonneagar cuí, 

faoi réir gnáth-chritéar phleanála agus chomhshaoil agus na caighdeáin bhainistíochta 

forbartha 

 Cuir d’ iacha ar gach carrchlós nua agus ar leathnaithe do charrchlóis reatha pointí 

lochtaithe gluaisteán aibhléise a bheith san áireamh ag ráta 1:50 spás 

 Cuir de iacha ar fhorbairtí le Spáis Gluaisteán Príobháideacha (cónaithe agus neamh-

chónaithe) ann le spáis pháirceála gluaisteán san áireamh m.sh. spásanna oifige 

 Go mbeadh ar a laghad spás páirceála amháin trealmhaithe le pointe lochtaithe EV atá 

feidhmithe ina iomlán i gcomhréir le IEC 61851 Caighdeán do Chórais Lochtaithe 

Conduchtacha Feithicle Aibhléise. Ba chóir go mbeadh de chumas ag seo aibhléis AC 

aon phas 32A 230V agus a bheith feistithe le cosaint Modh 3. Ba chóir go mbeadh sé 

feistithe le soicéad Cineál 2 mar atá sonraithe ag IEC 62196 

• Go mbeadh sé indéanta an córas lochtaithe a leathnú ag céim na tógála (m.sh. trí 

dhuchtáil cuí a fheistiú anois) 

 Déan éileamh ar fhorbairtí le Spáis Insroichte Poiblí ann (m.sh. carrchlós 
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ollmhargadh, pictiúrlann) 

 Go mbeadh ar a laghad spás páirceála amháin le trealamh do phointe luchtaithe EV ag 

feidhmiú ina iomlán i gcomhréir le IEC 61851 Caighdeán do Chórais Luchtaithe 

Conduchtacha. Ba chóir go mbeadh de chumas aige seo aibhléis AC aon phas 32A 

230V a sholáthar agus a bheith feistithe le cosaint Modh 3. Ba chóir go mbeadh sé 

feistithe le soicéad Cineál 2 mar atá sonraithe ag IEC 62196 

 Go mbeadh sé indéanta an córas lochtaithe a leathnú ag céim na tógála (m.sh. trí 

dhuchtáil cuí a fheistiú anois) 

 Ba chóir go mbeadh comharthaí cuí ag léiriú láithreacht pointe nó pointí luchtaithe 

curtha in airde 

 Ba chóir go mbeadh de chumas ag gach pointe luchtaithe atá feistithe i gceantair 

insroichte poiblí sonraí úsáidte a chur trasna le córas bainistíochta náisiúnta an 

phointe lochtaithe agus an leagan is déanaí de Phrótacal an Phointe Luchtaithe 

Oscailte (PPLO) a úsáid. Ba chóir go dtabharfadh siad tacaíocht, chomh mhaith, do 

chóras aitheantais úsáideora mar RFID. 

 

Faoi mar a leanann úsáid feithiclí aibhléise ag méadú d’fhéadfadh an Chomhairle méid na 

spás páirceála, atá le bheith trealmhaithe le pointí lochtaithe atá ag feidhmiú ina iomlán, a 

mhéadú in aon cheann de na cásanna thuas. 

 

 

 

6.8 GNÍOMHAIREACHT FHUINNIMH 

CHEATHARLACH CHILL CHAINNIGH 

 

Bunaíodh Gníomhaireacht Fhuinnimh Cheatharlach Chill Chainnigh chun eolas, tacaíocht 

agus seirbhísí fuinnimh inbhuanaithe a sholáthar do mhuintir Cheatharlach agus Chill 

Chainnigh, do ghnólachtaí agus do phobail áitiúla agus d’Údaráis Áitiúla. Tá cuspóirí an 

Ghníomhaireachta mar seo a leanas; 

 

 Oibriú leis na gníomhaireachtaí cuí uile chun tacaíocht a thabhairt do ghnéithe 

malartacha fuinnimh sa chás go bhfuil forbairtí dá leithéid i gcomhréir le pleanáil chuí 

agus meastóireacht úsáide talún an cheantair 

 Moladh do chaighdeáin arda éifeacht fuinnimh ins na forbairtí tógála uile agus 

moladh d’fhorbróirí, d’úinéirí agus do thionóntaí feabhas a chur ar chomhlíonadh 

comhshaoil an stoc tógála, le soláthar fuinnimh inathnuaite san áireamh 

 

Beidh na cuspóirí seo bainte amach trí chúig aicme fócais: 

1. Meabhraíocht fuinnimh agus feachtais scaipthe 

2. Bainistíocht fhuinnimh do na Comhairlí 

3. Éifeacht fuinnimh agus tionscnaimh fuinnimh inathnuaite 

4. Traenáil fhuinnimh inbhuanaithe 

5. Forbairt Pholasaí Fuinnimh 
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6.9 ATHRÚ AERÁIDE 

 

Is gné thábhachtach de pholasaí fuinnimh an tionchar gur féidir leis an ghiniúint a bheith ar 

an gcomhshaol. Seasann fuinneamh do 21.5% d’astaithe gás teach ghloine na hÉireann i 

gcomhréir leis an Gníomhaireacht Chosanta Comhshaoil (GCC). Leanfaidh Comhairle 

Chontae Cheatharlach ag tabhairt tacaíochta do spriocanna náisiúnta le haghaidh laghdaithe 

in astaithe gáis teach ghloine agus ag cur pholasaí i bhfeidhm a dhéanann iarracht déileáil le 

hathrú aeráide. 

 

Bhí dhá phrionsabal, mar a bhí glactha sa Straitéis Náisiúnta Spásúil, forfheidhmithe chun 

laghdú a dhéanamh ar úsáid fhuinnimh a bhaineann le hiompar; 

• Cruthú straitéis lonnaíochta go bhfuil i gceist leis patrúin agus pobail lonnaíochta 

uirbeach agus tuaithe a threorú chun faid ó fhostaíocht, ó sheirbhísí agus ó áiseanna 

fóillíochta a laghdú agus úsáid a bhaint as infheistithe reatha agus todhchaí i seirbhísí 

poiblí; le hiompar poiblí san áireamh 

•  Uasmhéadú a dhéanamh ar rochtain ar, agus moladh d’úsáid iompar poiblí, 

rothaíochta agus siúil 

 

I dteannta san, déanfaidh tacaíocht Comhairle Contae Cheatharlach do theicneolaíochtaí 

inathnuaite agus an moladh a thugann siad do bhearta foirgnimh tíosach ar fhuinneamh níos 

inmharthana laghdú breise ar a bheith ag braith ar fhoinsí fuinnimh neamh-nuaite. Caithfidh 

gach forbairt nua ceann a thógáil d’ Athrú Aeráide mar atá sé leagtha amach i nDoiciméid 

Teicniúla Staidéar Draenála Straitéiseach Mórcheantar Bhaile Átha Cliath, Imleabhar 5, 

Athrú Aeráide agus caithfidh siad aird cuí a thabhairt ar a chuid éifeachtaí féidearthachta ar 

an gcóras tuile reatha nuair is cuí. 

 

6.10 CRIOSANNA FUINNIMH INBHAUNAITHE 

 

Soláthraíonn Treoirlínte do Phobal Fuinnimh Inbhuanaithe (SEAI, 2011) eolas agus struchtúr 

d’Údaráis Áitiúla agus do cheannairí pobail chun cabhrú leo Pobal Fuinnimh Inbhuanaithe 

(PFI) a fhorbairt. Sé is PFI ná pobal ina oibríonn gach aoinne le céile ann chun córas 

fuinnimh inbhuanaithe a fhorbairt. Chun é seo a dhéanamh, tá sé mar aidhm acu sa mhéid 

agus is féidir a bheith tíosach ar fhuinneamh, fuinneamh inathnuaite a úsáid nuair is féidir, 

agus soláthair fhuinnimh díláraithe a fhorbairt. Baineann sé le gach foirgneamh le foirgnimh 

cónaithe, poiblí agus trádála san áireamh. Díríonn PFI a chéad iarrachtaí i gceantar 

geografach sonrach a ghlaoitear Crios Fuinnimh Inbhuanaithe (CFI) air agus is féidir leis na 

buntáistí a bheith dúbailte isteach sa phobal níos leithne agus sa réigiún. Oibríonn gach 

earnáil den bpobal i dtreo na h-aidhme céanna – bearta tíosach ar fhuinneamh a 

fhorfheidhmiú agus, ansin, foinsí fuinnimh inathnuaite a úsáid. 

 

Beidh CFI déanta suas de chnuasaigh aonáin poiblí agus príobháideacha a chomhaontaíonn 

íosmhéadú a dhéanamh ar a éileamh fuinnimh, méadú a dhéanamh ar a úsáid fhuinnimh 

inathnuaite agus taiscéal a dhéanamh ar a dheiseanna acmhainní a roinnt. Tá an cur chuige 

tógtha chun acmhainní fuinnimh inathnuaite a chur i bhfeidhm d’ualaigh téimh reatha. 
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Chruthódh sé seo jabanna nua sa gheilleagar áitiúil trí dhíláithriú breoslaí iontaise agus 

jabanna reatha a choinneáil trí mhéadú a dhéanamh ar iomaíocht na tionscaile. 

 

 

Fuinneamh – Polasaí 13 

Sé polasaí Comhairle Chontae Cheatharlach: 

 Moladh do agus breathnú fabhrach a dhéanamh ar mholtaí d’fhorbairtí fuinnimh 

inathnuaite agus d’áiseanna coimhdeacha i dtreo is go sásaítear spriocanna fuinnimh 

náisiúnta, réigiúnacha agus chontae agus éascú a dhéanamh ar laghdú in astaithe CO2 

 Tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt Chriosanna Fuinnimh Inbhuanaithe mórthimpeall an 

Chontae i gcomhréir le Treoirlínte do Phobal Fuinnimh Inbhuanaithe (SEAI, 2011) 

 

 

 

CUMARSÁIDÍ 

6.11 BROLLACH 

Tá infheistíocht teileachumarsáide an-thábhachtach chun breis fhorbartha a dhéanamh ar 

fhorbairt gheilleagrach Chontae Cheatharlach. Tuigeann an Chomhairle an tábhacht a 

bhaineann le bonneagar cumarsáide den scoth le haghaidh sochaí bunaithe ar eolas, agus mar 

thacaíocht tábhachtach do ghnólachtaí, d’oideachas agus do thaighde. Soláthraíonn digitiú 

dian teileachumarsáide buntáiste iomaíoch i leith fhorbairt agus infheistíocht geilleagrach a 

mhealladh. Soláthraíonn sé eagraithe oibre níos solúbtha, ag tabhairt an deis do dhaoine 

oibriú agus cumarsáid go hidirnáisiúnta óna mbailte. Chuige seo, aithnítear an gá atá le 

bonneagar nua a fhorbairt chun cumas méadaithe a sholáthar i dtreo is go méadaítear 

caighdeán an chlúdaigh agus an t-éileamh ar sheirbhísí a shásamh. Aithníonn Comhairle 

Contae Cheatharlach an tábhacht a bhaineann le teileachumarsáid, go háirithe cumarsáid 

leathanbhanda, maidir le caipitliú a dhéanamh ar dheiseanna infheistíochta agus molfaidh 

siad d’fhorbairt agus do leathnú comhordaithe agus dírithe ar chéim ar aghaidh an ghréasáin 

teileachumarsáide le nascacht leathanbhanda sa chontae san áireamh, mar shlí feabhas a chur 

ar iomaíocht gheilleagrach. 

 

6.11.1 Leathanbhanda 

Tá forfheidhmiú leathanbhanda faoi théarmaí tagartha an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus 

Acmhainní Nádúrtha. D’fhoilsigh an Roinn plean náisiúnta leathanbhanda i 2012 a ghlaoitear 

“Ag Seachadadh Sochaí Nasctha Aer – Phlean Náisiúnta Leathanbhanda d’Éirinn”. D’aithin 

sé seo nascacht leathanbhanda ar luas ard mar an chroí d’iomaíocht agus leag sé amach 

spriocanna do luasanna níos airde a bhaint amach. De réir dhaonáirimh 2011, bhí ceangal 

leathanbhanda ag 58% de na teaghlaigh i gContae Cheatharlach, rud a sheasann do mhéadú 

mór ins an roghnúchán ins na blianta déanacha. Tá an Contae fós taobh thiar den stáit i 

dtaobh sholáthair leathanbhanda de bharr nach raibh ceangal ach ag 64% de na teaghlaigh. 

 

Bhí trí scéim réigiúnach leathanbhanda rollta amach chun nascacht leathanbhanda a chur 

chun cinn trasna na tíre. 

 



 147 

Scéim Náisiúnta Leathanbhanda 

Rith an scéim seo ó 2008 go 2010. Sí aidhm na Scéime Náisiúnta Leathanbhanda (SNL) 

leathanbhanda a sheachadadh go ceantair sprioctha áirithe in Éirinn a meastar go raibh 

seirbhísí leathanbhanda neamh-dhóthanach ann. Faoin gconradh, bhí ar an fhor-thairgeoir 

buacach ‘3’ seirbhísí a sholáthar chuig na háitribh uile i gceantar SNL a lorg seirbhís. I dtreo 

is go n-éascaítear iomaíocht sa cheantar, bhí ar ‘3’ rochtain mhórdhíola a sholáthar d’aon 

oibreoir údaraithe eile go dteastaíonn uatha friotháil ar áitribh sa SNL. Bhí rolla amach 

soláthar seirbhísí SNL críochnaithe i nDeireadh Fómhair 2010. 

 

Scéim Leathanbhanda Tuaithe 

Bunaíodh an Scéim Leathanbhanda Tuaithe chun cumas a thabhairt do sheirbhís 

leathanbhanda bunúsach a bheith soláthraithe d’áitribh thuaithe aonaracha nach raibh de 

chumas acu seirbhís leathanbhanda a fháil ó sholáthraithe seirbhís leathanbhanda. Bhí i gceist 

ag an Scéim na háitribh a aithint nach féidir seirbhís a fháil agus a luaithe is a bhí na háitribh 

seo aitheanta, a dhéanamh amach an bhféadfadh nó nach bhféadfadh oibreoirí 

teileachumarsáide reatha seirbhís a sholáthar díreach do na háitribh seo. Dhún céim iarratais 

na Scéime Leathanbhanda Tuaithe ar an 29ú Iúil 2011. 

 

Leathanbhanda do Scoileanna 

Sé an tríú clár ná an tionscnamh leathanbhanda do scoileanna. Sí an aidhm atá leis scoileanna 

dara-leibhéal a fheistiú in Éirinn le nascacht leathanbhanda 100Mbps agus le Gréasáin 

Cheantair Áitiúla (GCÁ) ar bhonn céimithe. Bhí céim píolóta tosaigh an tionscnaimh seo 

críochnaithe agus seachadta do 78 scoil mórthimpeall na tíre. Faoin gclár seo, beidh 

leathanbhanda 100Mbps curtha isteach ins na scoileanna dara-leibhéal uile faoi dheireadh 

2014. Tá rolla amach leathanbhanda do scoileanna i gContae Cheatharlach ar bun faoi láthair. 

 

6.11.2 Gréasáin Cheantair Uirbeacha 

Sé an rud é Gréasán Ceantair Uirbeach (GCU) ná gréasán cábla duchtaithe agus cábla 

snáthoptaice atá luite síos laistigh de cheantar uirbeach agus gur féidir a bheith úsáidte ag 

réimse gnólachtaí agus eagraíochtaí chun seirbhísí a sholáthar le telecom, rochtain Idirlín, 

teilifís, teileamaiticí agus CCTI san áireamh ach níl sé teoranta dóibh siúd. 

 

Tá GCU faoi úinéireacht poiblí, faid is go gceadaítear rochtain oscailte do na hoibreoirí 

teileachumarsáide uile ar na gréasáin. Táid mar ghréasáin bunaithe ar snáithín agus 

teicneolaíocht athléimneach neodrach, a dheimhneoidh cumas dóthanach do na ghlúine le 

teacht. Chuige seo, bhí Baile Cheatharlach san áireamh ins na GCU. 

 

Léiríonn an Gréasán Ceantair Uirbeach deiseanna d’fhorbairt ionaid e-obair i mBaile 

Cheatharlach i gcomhréir le Polasaí Taisteal Níos Cliste i dtaobh laghdaithe a dhéanamh ar 

mhéid na n-aistear go obair i ngluaisteán. Déanann forbairt ionaid e-obair sa bhaile aith-líniú 

ar pholasaithe fostaíochta agus iompair agus tacaíonn sé le roghnúchán gréasán GCU. 

 

6.11.3 Teileachumarsáid 

Tá córas teileachumarsáide éifeachtach tábhachtach d’fhorbairt an gheilleagair. Thug dírialú 

an tionscail rogha agus críoch ach tá sé ina chúis dúbailt agus ró-sholáthar áiseanna ar leith. 

 

Tabharfaidh an tÚdarás Pleanála aird ar na treoirlínte atá eisithe ag an Roinn Comhshaoil, 

Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, ‘Treoirlínte Pleanála d’Aeróige Teileachumarsáide agus 
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Struchtúir Tacaíochta’ (1996). Maidir le forbairt gréasáin fón póca, caithfidh an bonneagar 

fisiceach agus na struchtúir go bhfuil gá leo chun an tseirbhís seo a sholáthar a bheith 

forbartha i slí straitéiseach a íoslaghdaíonn an tionchar ar an gcomhshaol agus a thugann aird 

ar tuairim an phobail. Caithfidh láithreánú agus dearadh maith a bheith mar chuid 

tábhachtach den gcóras pleanála, ní hamháin ag taispeáint meas ar cheantair shoghonta, ach 

an comhthéacs níos leithne, chomh maith. 

 

Beidh measúnú déanta ar aeróga, a struchtúir tacaíochta, ar línte cumhachta, ar choimeádáin 

trealaimh agus ar bhóithre rochtana maidir le sábháilteacht, láithreánú agus critéar deartha 

agus maidir le maolú ar thionchair ionsáite. I ngach cás, éilíonn soghontacht do comhthéacs 

na forbartha molta breathnú. Cuireann coinníollacha suímh, gnéithe sábháilteachta, sriantaí 

teicniúla, gnéithe tírdhreacha agus riachtanais cumas isteach ar dhearadh suiteáil dá leithéid. 

 

Sé atá san áireamh i roghanna chun laghdú a dhéanamh ar éifeacht amhairc diúltach 

struchtúir dá leithéid: 

 Roinnt crann agus/nó suíomh 

 Suiteáil ar fhoirgnimh agus ar struchtúir reatha 

 Duaithniú/ceilt teicníochtaí chun trealamh teileachumarsáide a chomhtháthú isteach i 

ndearadh, i scála, i ndath agus/nó in uigeacht na bhfoirgneamh agus an tírdhreach 

reatha nó trealamh de scála beag a úsáid. 

 

Déanfaidh Comhairle Contae Cheatharlach a dícheall cothromaíocht a bhaint amach idir 

éascú a dhéanamh ar sholáthar seirbhísí teileachumarsáide i leith dul chun cinn sóisialta agus 

geilleagrach agus conláistí cónaithe, caighdeán comhshaoil agus sláinte poiblí a choinneáil. 

 

Úsáidfidh an Chomhairle cur chuige píosa ar phíosa maidir le fachtóirí gur féidir aird a 

thabhairt orthu i dtaobh smachta ar struchtúir teileachumarsáide i gceantair fhorbartha, mar 

atá imlínithe ins na Treoirlínte. Beidh an tsraith “teisteanna” seo a leanas curtha i bhfeidhm 

do mholtaí forbartha le haghaidh bhonneagar teileachumarsáide ar shuímh istigh nó in aice le 

ceantair chónaithe, le háiseanna oideachais, le hospidéil, le háiseanna cúraim leanaí nó le 

tithe altranais: 

 Bhfuil suíomh áirgí reatha ar fáil, mar fho-stáisiún aibhléise? 

 An raibh an crann/aintéine deartha agus oiriúnaithe le haghaidh láthair sonrach? 

 Bhfuil suímh féidearthachta i gceantair trádála nó miondíola le fáil? 

 Bhfuil foirgneamh nó struchtúr reatha ard ar fáil? 

 

Beidh coinníollacha i gceist le haon chead atá tugtha maidir le teicneolaíocht ag dul as 

feidhm a aistriú le dearadh atá níos inghlactha ó thaobh an chomhshaoil, eagraithe nasctha 

agus athchóiriú suímh ag críoch na seirbhíse. 

 

Ba chóir go ndéanfadh forbróirí a ndícheall suí in eastáit tionsclaíocha i gceantar bailte níos 

mó. Ba chóir crainn a bheith curtha suas, i gcás ceantair lasmuigh de bhailte/sráidbhailte, i 

ngrúpáil crann nó i bplandáil foraoise sa chás go bhfuil gnéithe dá leithéid ann, agus an fhaid 

is go bhfuil an aintéine saor ó chosc agus an fhaid is ná cuireann áiseanna coimhdeacha, mar 

bhóithre rochtana, isteach go diúltach ar an dtírdhreach. 

 

Beidh ar an fhorbróir cordún de chrainn a choinneáil timpeall an t-suímh, nach mbeidh 

leagtha le linn fad saoil an aintéine, le comhaontas scríofa an úinéara. 

 



 149 

I gcás ceantair neamh-fhoraoise, ba chóir go mbeadh bogadh an tionchair amhairc bainte 

amach trí rogha cúramach scéim datha agus trí phlandáil tor, crainn &rl. mar scagadh agus 

mar chúlra. 

 

Ba chóir, go ginearálta, cóngaracht do Struchtúir Chosanta, do shuímh seandálaíochta agus 

do leachta eile a sheachaint. Ba chóir do mholtaí a chuireann isteach ar Struchtúir Chosanta 

nó laistigh de CAC aird cuí a thabhairt ar na treorach atá soláthraithe i dTreoirlínte Cosanta 

Oidhreacht Ailtireachta d’Údaráis Phleanála de chuid An RCORÁ. 

 

Sa chás nach bhfuil struchtúir tacaíochta reatha iomrall ar scála mór, molfaidh an Chomhairle 

chomh-láithriú aintéine ar struchtúir tacaíochta reatha, ar chrainn agus ar fhoirgnimh arda. 

Caithfidh iarrthóirí an Chomhairle a shásamh go ndearnadar gach iarracht réasúnta roinnt le 

hoibreoirí eile agus íosmhéadú a dhéanamh ar thionchar amhairc diúltach. Sa chás nach 

bhfuil sé indéanta struchtúr tacaíochta a roinnt, ba chóir go roinnfeadh an forbróir an suíomh 

nó suíomh in aice láimhe i dtreo is go bhféadfadh crainn agus aintéine a bheith cnuasaithe. 

 

 

Telecom – Polasaí 1 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Ceantair de thábhacht tírdhreacha mór a chosaint ó ionsaí amhairc bonneagar 

teileachumarsáide ar scála mór 

 Moladh do chomh-láithriú aintéine ar struchtúir thacaíochta reatha agus éileamh a 

dhéanamh ar fhianaise doiciméadach i dtaobh neamh-infhaighteacht an rogha seo i 

moltaí do struchtúir nua. Beidh úsáid roinnte struchtúir reatha éilithe sa chás go bhfuil 

méid na gcrann atá suite in aon cheantar singil breathnaithe mar go bhfuil meascán de 

scála mór ann 

 Aird a thabhairt ar threoirlínte Rialtais ar bhonneagar teileachumarsáide, le Struchtúir 

Aintéine agus Tacaíochta Teileachumarsáide – Treoirlínte d’Údaráis Pleanála 1996 

(RCORÁ) agus aon athbhreithniú ina dhiaidh sin san áireamh agus i dteannta le 

Ciorclán PL 07/12 ar Struchtúir Aintéine agus Tacaíochta Teileachumarsáide; 

 Tacaíocht a thabhairt do sheachadadh Bonneagar Teicneolaíochta Cumarsáide Eolais, 

ceangal leathanbhanda agus craolachán digiteach, mórthimpeall an chontae, i dtreo is 

go ndeimhnítear iomaíocht geilleagrach do na hearnálacha fiontair agus trádála agus i 

dtaobh chumas a thabhairt do chleachtais oibre níos solúbtha m.sh. teilea-obair 

 Comhoibrigh leis an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha agus le 

gníomhaireachtaí poiblí agus príobháideacha nuair is cuí, i dtaobh feabhas a chur ar 

bhonneagar leathanbhanda de chaighdeán ard mórthimpeall an chontae 

 Cothromaíocht a bhaint amach idir éascú a dhéanamh ar sholáthar bonneagar 

teileachumarsáide i suimeanna dul chun cinn sóisialta agus geilleagrach, agus 

conláiste cónaithe agus caighdeán comhshaoil a choinneáil 

 Deimhniú go ndéanann láthair struchtúir teileachumarsáide íosmhéadú agus/nó maolú 

ar aon tionchair diúltacha ar phobail, ar chearta slí poiblí agus ar an gcomhshaol 

forbartha nó nádúrtha 

 Deimhin a dhéanamh de go bhfuil duchtáil le haghaidh cheangail snáithín 

leathanbhanda soláthraithe le linn suiteáil seirbhísí, i ngach scéim trádála agus 

tithíochta nua agus le linn déanamh aon obair ar bhóithre nó ar línte iarnróid 

 Moladh do sholáthar criosanna WiFi i bhfoirgnimh phoiblí; 

 Éascú a dhéanamh ar rochtain oscailte do ghréasáin digiteach leathanbhanda ard-

chumas chun tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt gheilleagar cliste laistigh den gContae 

 Tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt agus do leathnú fhorbairt chomhordaithe agus dírithe 
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ar bhonneagar leathanbhanda mórthimpeall an chontae 

 Íosmhéadú, agus seachain nuair is féidir, forbairt struchtúir teileachumarsáide agus 

aintéine laistigh de na ceantair seo a leanas: 

o Ceantair laistigh de nó nasctha le cúirtealáiste struchtúr cosanta 

o Ceantair ar nó laistigh de láthair suímh seandálaíochta 

o Laistigh de shuímh Natura 2000 

 Sa chás go bhfuil athnuachan ar chead sealadach a bhí ann cheana breathnaithe, 

d’fhéadfadh an t-údarás pleanála an iarratas a dhéanamh amach ar a fhiúntas le 

teorann ama curtha leis an gcead 
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CAIBIDIL A SEACHT — CUIMSIÚ SÓISIALTA AGUS 

ÁISEANNA PHOBAIL 
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7.0 RÉAMHRÁ 

 

Is é an rialtas áitiúil an leibhéal rialtais is giorra don phobal agus mar seo, tá sé feiliúnach go 

ndéanfadh sé fís don todhchaí a bhunú agus a leanúint. I gcomhtheács an athraithe i 

bhforbairt áitiúil, mar a leagtar amach i Daoine a Chur Chun Cinn, tá ról spreagúil agus 

forleathan le glacadh ag an gComhairle Contae Cheatharlach chun ceannaireacht a chur ar 

fáil, chun go mbualfaí le riachtanais an phobail agus go mbeadh gach duine san áireamh. Tá 

sé mar aidhm ag an gComhairle Contae Cheatharlach freastal ar riachtanais an phobail agus 

grúpaí faoi mhíbhuntáiste tré tacaíocht a thabhairt do ghníomhaireachtaí agus eagraíochtaí 

eile. Is iad gníomhaíochtaí eile a dhéanann an t-Údarás Áitiúil ná tithe a chur ar fáil go 

díreach nó i gcomhlachas le gníomhaireachtaí dheontacha eile, agus áiteanna súgartha a chur 

ar fáil ag obair le na pobal-ghrúpaí éagsúla. Áirítear scoileanna, ionaid phobail, ionaid sláinte 

agus áiseanna cúraim do pháistí, áiteanna chruinnithe reiligiúnacha, reiligí, áiteanna spóirt 

agus aeraíochta, áiseanna spóirt, páirceanna, spáis oscailte agus bealaí siúil mar áiseanna 

phobail. 

 

7.1 CUIMSIÚ SÓISIALTA 

 

Tá sé tábhachtach go mbronnfaí deiseanna cothroma ar gach duine bheith páirteach agus 

rochtain a bheith acu ar sheirbhísí i gceantar agus nach mbeadh idirdhealú ar bith ar siúl. 

Tagraíonn cuimsiú sóisialta don chaoi a ndéanfaí na baill ar fad den phobal a chomhtháthú ar 

bhealach cothrom. Beartaíonn sé na baic a laghdú ionas go mbeadh páirteachas i ngnéithe 

cosúil le h-oideachas, aeraíocht, fostaíocht agus sláinte. Aithníonn sé an gá le go n-aithneofaí 

grúpaí mionlaigh, daoine ó náisíúin agus cúlraí cultúrtha éagsúla, doaine faoi míchumais, 

daoine aosta, páistí agus daoine óga mar bhaill luachmhara den phobal. 

 

I dTreo 2016 

Is é seo comhaontú comhpháirtíochta shóisialta an Rialtais a mharann deich mbliana sa 

tréimhse 2006-2015. Is é croí-chuspóir den Chomhaontú Comhpháirtíochta Shóisialta seo ná 

‘sochaí cothrom agus cuimsitheach a thógáíl agus a chinntiú go bhfuil na h-acmhainní agus 

na deiseanna ag daoine chun a saoil a chaitheamh le dínit agus go mbíodh fáil acu ar 

ardchaighdeán sheirbhísí poiblí a bhíonn mar bhonn agus thaca ag deiseanna agus taithí 

saoil. Tá sé mar aidhm aige dul i ngleic leis na príomh-dhúshláin sóisialta trí measúnacht a 

dhéanamh ar na baoil agus na rioscaí a bhíonn ag an duine aonair agus na tacaíochtaí atá ar 

fáil dóibh ag gach tréimhse le linn an saolré. Leagann an Plean amach cuspóirí fadtéarmacha 

do gach tréimhse sa saolré agus aithníonn sé gníomhaíochtaí tosaíochta do gach sprioc-

ghrúpa. 

 

Daoine a Chur Chun Cinn- Clár Gníomhaithe do Rialtas Áitiúil Éifeachtach (DoECLG-2012) 

Is é bunfheidhm an rialtais áitiúil leas agus caighdeán saoil na saoránach agus na bpobal a 

chur chun cinn mar thoradh ar ionadaíocht éifeachtach, cuntasach agus daonlathach agus 

feidhmiú éifeachtach na bhfeidhmeanna agus soláthrú na seirbhísí ar bhonn áitiúil. Baineann 

an ról ionadaíoch agus ceannasach ní h-amháin le freagrachtaí feidhmithe díreacha an 

Údaráis Áitiúil féin, ach le gnéithe níos forleithne a mbíonn tionchar acu ar leas na ndaoine 
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agus gníomhaíocht a slógadh ar mhaithe leis an gceantar agus leis an bpobal agus rachadh an 

doiciméad seo i ngleic leis na gnéithe seo. 

 

Coistí Forbartha Pobail Áitiúla (LCDC) 

Síníodh Acht um Athchóiriú an Rialtais Áitiúil 2014 mar dlí i mí Eanair 2014. Cuireann an 

tAcht seo taca dleathach faoi bhunú na gCoistí Forbartha Pobail Áitiúla i 31 ceantair Údaráis 

Áitiúla agus faoi ullmhúchán agus cur i bhfeidhm an Phlean Geilleagair agus Pobail Áitiúil 6 

bliana. Is í feidhm an choiste seo cur chuige comhtháiteach agus comhleanúnach a fhorbairt, 

a chomhordú agus a chur i bhfeidhm d’fhorbairt áitiúil agus phobail. De réir coda 36 den 

Acht 2014 (cuid nua 128D den Acht 2001), beidh tacaíocht riaracháin agus rúnaíochta do 

Choistí Forbartha Pobail Áitiúla curtha ar fáil ag an Údarás Áitiúil. 
 

 

I.R. – Polasaí 1 

Tá sé mar pholasaí ag an gComhairle Contae Cheatharlach na nithe seo a leanas a 

dhéanamh 

 Tacaíocht riaracháin agus rúnaíochta do Choistí Forbartha Pobail Áitiúla a bhunú 

agus a chur ar fáil. 

 Páirteachas réimse forleathan grúpaí agus suimeanna in ullmhúchán na bPleananna 

Ceantair Áitiúil, Pleananna Creatlaigh agus tionscadail eile a spreagadh agus a éascú 

 Forbairt eacnamúil cothromaithe a éascú agus a spreagadh i réimse suíomhanna 

oiriúnacha, tré rogha tithíochta, seirbhísí tacaíochta, Áiseanna Phobail agus 

feabhsúcháin ar fhóntais aeraíochta a chur ar fáil 

 Obair le grúpaí éagsúla deonacha, pobail agus leas poiblí chun rochtain ar oideachas 

agus iompar poiblí agus Inrochtaineacht a fheabhsú. 

 Gníomhú in aghaidh idirdheighilt shóisialta mhíchuí sa mhargadh tithíochta 

 Tacú le gaoil idirghlúine agus idirchultúrtha tré tionscnaíochtaí phobail mar 

gáirdíní/plasóga pobail a fhorbairt 

 

 

 

7.1.1 Ógra 

Aithníonn an Chomhairle an ról atá ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige chun deis a 

thabhairt do pháistí agus daoine óga bheith páirteach i bhforbairt na seirbhísí agus polasaithe 

áitiúla. Tá sé aitheanta go bhfuil gá le cur chuige idir-ghníomhaireachta chun bualadh le h-

éilimh an ógra laistigh den chontae agus go mbíodh deis éifeachtach ag daoine óga tionchar a 

bheith acu ar pholasaithe agus seirbhísí a mbíonn éifeachtaí dhíreacha acu orthu agus 

fuascailtí fheidearthacha a chur ar fáil do na riachtanais seo. I measc na riachtanais seo, 

áirítear gníomhaíochtaí aeraíochta, gníomhaíochtaí fhoirmeálta agus neamhfhoirmeálta san 

áireamh mar shampla caifé don ógra, áiseanna spóirt agus áiteanna theagmhasacha ar féidir le 

daoine óga comhtháthú lena chéile iontu. 

 

Coiste na Seirbhísí do Leanaí agus Daoine Óga 

Is í feidhm an choiste seo ná grúpa ilchineálach gníomhaireachtaí oiriúnacha i gceantair 

áitiúla an chontae a thabhairt le chéile ionas go rachadh siad i ngleic le comhphleanáil na 

seirbhísí do pháistí chun go mbainfí amach torthaí forbartha níos fearr dóibh. 

 

Comhairle na nÓg Cheatharlach 
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Séard is Comhairle na nÓg ann ná ‘comhairle ógra’ áitiúil atá deartha ionas go mbeadh guth 

ag daoine óga ar na seirbhísí, polasaithe agus gnéithe a mbíonn tionchair acu orthu sa 

cheantar áitiúil atá acu. Réadtiomnaíodh í leis an aidhm chun Sprioc 1 den Straitéis Náisiúnta 

Leanaí (2000) a bhaint amach, s’é sin ‘ go mbíodh guth ag páistí ar na gnéithe a mbíonn 

tionchair acu orthu agus go tabharfaí aird ar na dearcaí atá acu i gcomhréir leis an aois 

agus aibíocht atá acu.’ 

 

Tá cionroinn ard daoine óga ag Contae Cheatharlach. I 2011, bhí 36.7 % (14,871 daoine) de 

dhaonra Chontae Cheatharlach sa réim 0-18, rud a bhí beagáinín níos ísle ná an meán 

náisiúnta don aois-ghrúpa céanna (38%) (1,205,527 daoine). Tá béim aige seo ar an ngá 

reatha agus sa todhchaí d’áiseanna mar cúram leanaí, aíteanna súgartha do pháistí, áiseanna 

spóirt, scoileanna agus bealaí sábhaílte siúil agus rothaíochta sa Chontae. Mar seo, beidh cur 

ar fáil na n-áiseanna don ógra mar thosaíocht i bpleanáil Chontae Cheatharlach sa todhchaí. 

 

Aithníonn an t-Údarás Áitiúil an tábhacht a bhaineann le áiteanna súgartha a chur ar fáil do 

pháistí mar chuid de fhorbairt na bpobal. Ba chóir go mbeadh gach áit súgartha suite ionas go 

mbeadh áitribh in ann breathnú tharais ach ar bhealach nach gcruthófaí fadhbanna núise mí-

réasúnta do chónaitheoirí. Ba chóir go mbeadh áiteanna súgartha deartha go sonrach d’imirt 

na bpáistí agus go mbeadh fearas imeartha agus dromchlanna sábháilte acu i gcomhréir le 

caighdeáin sábháilteachta oiriúnacha. 

 

Is féidir súgradh a chur ar fáil ar bhealach nach bhfuil chomh foirmeálta. Baineann páistí 

úsáide as an timpeallacht iomlán chun súgradh agus is féidir gnéithe súgartha a chruthú tré 

dearadh agus tírdhreacadh cúramach nach mbeadh na h-impleachtaí cúitimh, maorsaithe 

slándála nó caomhnaithe céanna acu is a bhíonn ag áiteanna súgartha traidisiúnta. Tá sé 

beartaithe ag an Údarás Áitiúil forbairt na dtimpeallachtaí thógtha a spreagadh, ina mbíonn 

ceannasaíocht ag maireachtáil ar trácht chun go n-éascófaí é seo. 

 

Tá gá freisin le go n-aithneofar riachtanais aeraíochta déagóirí agus daoine óga. Tá méid 

áirithe áiseanna mar shampla áiteanna súgartha ilchuspóra a chuirfeadh áit le dromchla crua 

ar fáil do chispheil agus spóirt eile a n-imrítear iad ar chúirt chrua, páirceanna scátála agus 

rothaíochta, clubanna óige agus caifé idirlín. Aithníonn an t-Údarás Áitiúil an tábhacht a 

bhaineann le pleanáil do riachtanais an ghrúpa seo. Is cuma cén sort súgartha atá á chur ar 

fáil, is gá go mbeidh sonraí iomlána dearaidh, bainistíochta agus caomhnaithe mar chuid den 

iarratas pleanála. Déanfaidh an t-Údarás Áitiúil gach iarracht a chinntiú go mbeidh na h-

áiseanna seo cuimsitheach agus inrochtana d’aoisghrúpaí oiriúnacha. 
 

 

I.R. – Polasaí 2 

Tá sé mar pholasaí ag an gComhairle Contae Cheatharlach na nithe seo a leanas a 

dhéanamh 

 

 Cinntiú go mbeadh gach áit súgartha suite ionas go mbeadh áitribh in ann breathnú 

tharais ach ar bhealach nach gcruthófaí fadhbanna núise mí-réasúnta do chónaitheoirí. 

 Cinntiú go mbeidh na h-áiseanna seo cuimsitheach agus inrochtana d’aoisghrúpaí 

oiriúnacha 

 Cinntiú go dtabharfar aird ar ghuth na ndaoine óga agus forbairt á déanamh ar 

sheirbhísí agus polasaithe a mbeidh tionchar acu orthu. 

 Tacaíocht a thabhairt do na straitéisí agus na pleananna atá mar chuid den Phlean do 

Sheirbhísí Leanaí Cheatharlach/ Chill Chainnigh 2014-2017 
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7.1.2 Tuismitheoirí agus Cúramóirí 

Chuir 2,156 daoine (853 fir agus 1,303 mná) cabhair pearsanta neamhíochta riachtanach ar 

fáil do chara nó ball clainne le breoiteacht fhadtéarmach, fadhb sláinte nó míchumas i 

gContae Cheatharlach de réir an daonáirimh 2011. Thug 20.7% dóibh siúd cúram níos mó na 

6 uaire in aghaidh an lae. Tá sé tabháchtach go mbainfí aon bhacainní fisiciúla do rochtain 

agus so-ghluaiseacht na dtuismitheoirí, caomhnóirí nó curamóirí i gContae Cheatharlach, s’é 

sin, iad siúd le leanaí óga i mbugaithe nó iad siúd atá ag tabhairt aire do dhaoine faoi 

mhíchumas in aon fhorbairt nua nó in uasghrádú na timpeallachta tógtha atá ann anois. Tá 

rochtain leibhéalta ar fhoirgnimh, colbhaí, áiseanna páirceála do dhaoine faoi mhíchumas, 

áiseanna páirceála do thuismitheoirí agus leanaí agus áiseanna athraithe agus beathaithe 

leanaí tábhachtach agus ba chóir go mbeadh siad mar chuid de dhearadh na bhfoirgnimh agus 

de leagan amach na bhforbairtí a mbeadh an dóchúlacht ann go mbeadh rochtain riachtanach 

ag an bpobal orthu. Tá rochtain ar sheirbhísí mar cúram leanaí, áiseann phobail agus iompar 

poiblí bunriachtanach freisin. 

 

I. R. – Polasaí 3 

Tá sé mar pholasaí ag an gComhairle Contae Cheatharlach na nithe seo a leanas a 

dhéanamh: 

 Timpeallacht a chur chun cinn agus a spreagadh a chuireann éascaíocht rochtana agus 

áiseanna oiriúnacha ar fáil do thuismitheoirí agus curamóirí ar fud Chontae 

Cheatharlach 

 

 

7.1.3 Daoine Aosta 

I mí Aibreáin 2011, bhí daonra 54,612 ag Ceatharlach, a raibh 6,211 daoine (8.79%) 65 

bliana d’aois nó níos mó, beagáinín thar an meán náisiúnta de 8.56%. Ta an céatadán in 

aghaidh daonra is airde den aoisghrúpa seo i gContae Cheatharlach suite i mBaile 

Cheatharlach, sa Ghráig, sa Tulach, faoin tuath agus i ndeisceart an Chontae. Aithníonn an 

Chomhairle go bhfuil an éileamh atá ar thithe altranais, tithe cúraim cónaithe coiríocht sciath-

thithíochta ag fás i gcónaí. Tabharfaidh an Chomhairle tacaíocht do chur ar fáil na coiríochta 

oiriúnacha tithíochta do dhaoine aosta. Ba chóir go mbeadh a leithéid d’áiseanna 

comhtháthaithe i gceantair cónaithe mar shampla bailte agus sráidbhailte aon áit is féidir, a 

mbeadh cónaitheoirí in ann leas a bhaint as rochtain réasúnta ar sheirbhísí áitiúla. Tá dearadh 

maith tábhachtach chun go gcruthófaí timpeallacht shábháilte agus saor ó bhacainní atá 

inrochtana agus inaistrithe go h-éasca ag daoine aosta. 

 

Is tionscnamh é an Clár Náisiúnta a Thacaíonn le Daoine Breacaosta de chuid an Líonra don 

Aosú Folláin atá i láthair ar fud na hÉireann. Is iad na príomhchuspóirí den Straitéis seo 

luachanna agus prionsabail na hEagraíochta Dhomhanda Sláinte, cathracha agus tíortha a 

thacaíonn le daoine breacaosta a chur i bhfeidhm. Aithneoidh an próiseas éagsúlacht na 

saoránach de réir mar a théann siad in aois, spreagfaidh sé aosú gníomhach, cuirfidh sé 

cuimsiú agus páirteachas chun cinn, cruthóidh sé timpeallachtaí sábháilte inrochtana agus 

cinnteoidh sé go gcuirfí luach ar thuairimí agus dearcaí na ndaoine aosta agus go n-aithneofaí 

iad i bpolasaithe agus i bpleanáil don todhchaí. 
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D’fhorbraíodh an Ráiteas Bhaile Átha Cliath i 2013 i gcomhoibriú leis an Eagraíocht 

Dhomhanda Sláinte (WHO) tar éis comhchomhairle le saineolaithe idirnáisiúnta sa réimse 

phobail a thacaíonn le daoine breacaosta. Roinneann na réigiúin, cathracha, contaetha agus 

pobail ar fud an domhain a shínigh an ráiteas méid comónta luachanna agus prionsabail agus 

tá siad ullmhaithe chun gníomhaíochtaí a chur i bhfeidhm a fheabhsódh caighdean saoil na 

ndaoine aosta. Is síniú de chuid an ráitis seo é Ceatharlach. 

 

I. R. – Polasaí 4 

Tá sé mar pholasaí ag an gComhairle Contae Cheatharlach na nithe seo a leanas a 

dhéanamh: 

 

 Tacaíocht a thabhairt do na straitéisí sgus na pleananna atá mar chuid den 

‘Straitéis Chontae Cheatharlach a Thacaíonn le Daoine Breacaosta’ 2013-2016 

 Beartú chun ardchaighdeán seirbhísí a chur ar fáil laistigh de na struchtúir atá ann, 

tré comhoibriú, ag cinntiú go bhfuil acmhainní ailínithe agus úsáidte leis an 

éifeacht agus éifeachtúlacht is mó gur féidir do phobal aosta Chontae 

Cheatharlach. 

 Cinntiú go dtugtar luach, go n-aithnítear agus go dtabharfar tacaíocht do gach 

saoránach i gContae Cheatharlach agus go gcuirfí ar a gcumas saoil lán 

neamhspleácha a bheith acu. 

 Tacaíocht a thabhairt do na polasaithe atá mar chuid den ‘Straitéis Chontae 

Cheatharlach a Thacaíonn le Daoine Breacaosta’ 2013-2016 agus go ndéanfar 

comhtháthú leanúnach ar na luachanna agus na dílseachtaí a thacaíonn le daoine 

breacaosta mar a leagtar amach iad i Ráiteas Bhaile Átha Cliath do Chathracha 

agus Pobail a Thacaíonn le Daoine Breacaosta san Eoraip 2013. 

 Déan pobail ar feadh an tsaoil a phleanáil, a fhorbairt agus a chruthú tré tithíocht 

inbhuanaithe, iompar imleor, áiseanna shóisíalta agus faoin aer a chur ar fáil go h-

áitiúil do na h-aoisghrúpaí uilig 

 

 

7.1.4 Daoine faoi Mhíchumas 

Uaireanta bíonn deacrachtaí fisiciúla ar leith ag daoine faoi mhíchumas nó daoine le 

gluaiseacht lagaithe le rochtain agus gluaiseacht. Do dhaoine le gluaiseacht lagaithe, tá sé 

tábhachtach go gcinnteofaí go bhfuil rochtain leibhéalaithe nó rampaí ar fhoirgnimh, colbhaí 

oiriúnacha agus soláthrú na n-áiseanna oiriúnacha páirceála agus leithris. Do dhaoine le 

deacrachtaí amhairc, tá cosáin thadhlacha ar féidir iad a mhothú faoi chos agus fógraí 

inchloiste ag trasrianta croisithe riachtanach. Léiríonn tuarisc na Comhairle Náisiúnta 

Eacnamaíoch agus Shóisialta (NESC) Cúrsaí Folláine: Tuairisc Sósialta d’Éirinn (2009) gur 

féidir le níos lú ná aon trian de dhaoine faoi mhíchumas dul isteach i bhfoirgnimh nach 

foirgnimh cónaithe iad go náisiúnta agus ní mhothaíonn ach 12 % dóibh go bhfuil Cuid M de 

na Rialúcháin Tógála á cur i bhfeidhm. Ba chóir go mbeadh an bhéim mar sin ar 

chomhtháthú na cóiríochta laistigh de meascán na gcineálacha tithíochta, ag cruthú so-

ghluaiseacht agus rochtain do dhaoine faoi mhíchumas ionas go mbainfí bacainní ar 

pháirteachas sa phobal agus i ngníomhaíochtaí fostaíochta. 

 

Beidh sé mar riachtanas de chuid an Údaráis Áitiúil go mbeidh bearta i ndearadh na 

bhfoirgneamh agus leagan amach na bhforbairtí chun inrochtaineacht a chinntiú. Ní mór 

riachtanais rochtana do dhaoine faoi mhíchumas, daoine aosta agus daoine eile atá lagaithe go 

sealadach a bheith mar chuid de dhearadh na bhfoirgeamh, spáis poiblí, páirceáil 
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ghluaisteáin, cosáin agus áiseanna agus seirbhísí ghinearálta. Ní mór d’fhorbróirí aird a 

thabhairt ar an gcríteír seo a leanas maidir le h-ullmhúchán na moltaí forbartha agus é a 

chomhlíonadh (mar atá oiriúnach) 

 

 Cuid M de na Rialúcháin Tógála agus an riachtanas do Theastais Rochtana 

Míchumais (DAC’s) 

 Foirgnimh do Chách: Cur Chuige Dearaidh Uilechoiteann (Údarás Náisiúnta 

Míchumais 2012) 

 Forbairt Chónaithe Inbhuanaithe i gCeantair Uirbeacha; Treoirlínte d’Údaráis 

Pleanála agus an doiciméad a thacaíonn leis Lámhleabhar Dearaidh Uirbeach 

(DEHLG, 2008) 

 Aon leasaithe nó leagain nua de na treoracha thuasluaite a bheadh ar fáil le linn saolré 

an Phlean seo 

 

Is é ceann de na thosaíochtaí straitéiseacha sa Phlean Cur i bhfeidhm na Straitéise Náisiúnta 

Míchumais 2013-2015 ná timpeallacht inrochtaineach agus dearadh uilíoch a chur chun cinn. 

Tagraíonn Dearadh Uilíoch do dhearadh agus cruthú timpeallachta ionas go bhféadfaí fáil 

uirthi, gur féidir í a thuiscint agus go mbeadh sí in úsáid sa mhéid is mó gur féidir ag gach 

duine, is cuma cén aois, méid, cumas nó míchumas atá acu.(Acht um Míchumas, 2005). 

Cuirfidh an t-Údarás Áitiúil Dearadh Uilíoch agus Tithíocht Feadh Saoil chun cinn i ngach 

forbairt nua. Ceadaíonn an cineál tithíochta seo aistriú na n-aonad sa todhchaí de réir mar a 

thagann riachtanais chun solais le linn saolré an cónaitheora/ úinéara. Is céim 

réamhgníomhach é seo chun dul i mgleic le riachtanais na daoine faoi mhíchumas, daoine 

aosta agus éagsúlacht an aonaid clainne, mar aon le luach agus inbhuanaitheacht na 

bhfoirgneamh sa fadtéarmach. 

 

 

I. R. – Polasaí 5 

Tá sé mar pholasaí ag an gComhairle Contae Cheatharlach na nithe seo a leanas a 

dhéanamh: 

 Cinntiú go gcuirfear straitéisí agus cuspóirí an Achta um Míchumais 2005 agus na 

Straitéise Náisiúnta Míchumais 2013 i bhfeidhm ar fud na ranna éagsúla den 

Chomhairle ionas go gcinnteofaí seirbhís ghinearálta agus bonneagar imleor a 

chuireann cothromaíocht agus rochtain ar sheirbhísí do gach duine chun cinn, is cuma 

cén aois, cumas nó míchumas 

 Dearadh Uilíoch agus Tithíocht Feadh Saoil a chur chun cinn i ngach forbairt nua. 

 

 

7.1.5 Grúpaí Mionlaigh Eitneacha 

Tá sochaí na hÉireann i ndiaidh eirí níos ilghnéithí le 15 bliana anuas, le go leor pobail 

mionlaigh eitneacha bunaithe anseo anois. De réir an Daonáirimh 2011, léirítear an 

ilghnéitheacht eitneach seo i gContae Cheatharlach, áit a mbíonn cúlraí cultúrtha le 

fréamhacha i dtíortha eile ag 11.9% den dhaonra agus a bhfuil 0.8% ón Lucht Taistil, rud a 

chiallaíonn go bhfuil ar a laghad 6,754 daoine i gContae Cheatharlach a aithníonn cultúr 

mionlaigh eitneach. 

 

Tá comhtháthú na ngrúpaí uilig sa t-sochaí tábhachtach chun pobail inbhuanaithe a chruthú 

agus a chaomhnú. Tá seans go meidh bacainní ag grúpaí mionlaigh eitneacha i gContae 

Cheatharlach ar sheirbhísí agus pobail ar fáthanna mar teanga. Ba chóir go léireodh soláthrú 
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na seirbhísí agus na n-áiseanna phobail riachtanais éagsúla na ngrúpaí seo ionas go n-éascófaí 

éascaíocht comtháthaithe sa phobal. 

 

I. R. – Polasaí 6 

Tá sé mar pholasaí ag an gComhairle Contae Cheatharlach na nithe seo a leanas a 

dhéanamh: 

 Iarracht a dhéanamh seirbhísí agus áiseanna phobail a chur ar fáil a léiríonn 

riachtanais éagsúla na ngrúpaí mionlaigh eitneacha ionas go bhféadfaí comhtháthú sa 

phobal a éascú. 

 Tacaíocht a thabhairt do na straitéisí agus na pleananna atá mar chuid de ‘Stráitéis 

Chomhtháthaithe Cheatharlach’ 2014-2018. 

 

 

7.1.6 Pobail Taistil 

Is cuid lárnach de chuid an Chláir Seirbhísithe Tithíochta sa Chomhairle Contae Cheatharlach 

é soláthrú na Cóiríochta don Lucht Taistil agus seirbhísí tacaíochta a ghabhann le seo. 

Déanann Clár Cóiríochta an Lucht Taistil 2014-2018 a nglac Comhairle Contae Cheatharlach 

leis, measúnú ar na riachtanais do chóiríocht don Lucht Taistil i gContae Cheatharlach. 

Rachaidh cur i bhfeidhm leanúnach an Chláir Cóiríochta don Lucht Taistil i ngleic le soláthrú 

na cóiríochta atá oiriúnach do riachtanais ar leith an Phobail Taistil. Tá cur chun cinn na 

seirbhísí poiblí príomhshrutha atá inrochtaineach, oiriúnach agus fáilteach don Lucht Taistil 

an-thábhachtach chomh maith le cinntiú go bhfuil baill den Phobal Taistil in ann fáil ar 

áiseanna mar siopaí, scoileanna, cúram leanaí agus áiseanna phobail go h-éasca. Rinneadh 

measúnú sonraithe ar an riachtanas le cóiríocht don Lucht Taistil faoín Chlár Cóiríochta don 

Lucht Taistil 2014-2018. D’aithin sé seo an gá a bhí ann cóiríocht ar chineálacha éagsúla a 

chur ar fáil thar saolré an chláir. Leanfaidh an Chomhairle leí dul i ngleic le soláthrú na 

cóiríochta atá oiriúnach do riachtanais ar leith an Phobail Taistil le Clár Cóiríochta an Lucht 

Taistil á chur i bhfeidhm. 

 

I. R. – Polasaí 7 

Tá sé mar pholasaí ag an gComhairle Contae Cheatharlach na nithe seo a leanas a 

dhéanamh: 

 dul i ngleic le soláthrú na cóiríochta atá oiriúnach do riachtanais ar leith an Phobail 

taistil. 

 

 

 

7.2 ÁISEANNA PHOBAIL 

 

Áirítear áiseanna d’oideachas, cúram leanaí, sport agus aeraíocht, na h-ealaíona agus cultúr, 

seirbhísí leabharlainne, cúram sláinte agus ardchaighdeán timpeallachta tógtha. Teastaíonn 

deiseanna chun bualadh agus idirghníomhú ó phobail, rudaí atá ríthábhachtach d’ómós áite 

agus muintearais a chruthú. 
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Tá an Plean Forbartha Chontae gafa leis na h-áiseanna atá ann faoi láthair a fheabhsú agus 

forálacha imleora agus oiriúnacha a dhéanamh d’fhorbairt na n-áiseanna nua. Tá forbairt agus 

éascú gréasáin bhonnegair sóisialta éifeachtach tábhachtach do Cheatharlach a chur chun cinn 

mar chontae a chuireann ardchaighdeán saoil ar fáil, ina dtugar tús-áit do chuimsiú sóisialta 

agus páirteachas an phobail mar réamhriachtanais d’fhorbairt inbhuanaithe. 

 

7.2.1 Áiseanna Phobail a Chur ar Fáil 

Tá an Chomhairle tiomanta d’áiseanna phobail inrochtaineacha a chur ar fáil chun freastal ar 

riachtanais agus ionchais dhaonra ilchineálach atá ag fás. Beidh dúshlán roimh an Údarás 

Áitiúil feidhmiú in éineacht leis na coistí éagsúla chun a riachtanais a aithint, acmhainní a 

fháil agus tacú le cláracha chun saol an phobail a chaomhnú. Tá comhoibriú na 

nGníomhaireachtaí Stát agus na Ranna Rialtais i soláthrú seirbhísí áirithe mar oideachas, 

cúram leanaí agus áiseanna lae do dhaoine aosta bunriachtanach. Cinnteoidh an Chomhairle 

go n-éascófaí agus go neartófaí páirteachas ar bhonn áitiúil tré páirtíochtaí níos láidre, rud a 

cheadaíonn forbairt ar bhonneagar sóisialta éifeachtach a fhreastlóidh ar riachtanais an daonra 

faoi láthair agus sa todhchaí ar bhealach níos fónta. 

 

Is meicníocht eile í an próiseas Plean Ceantair Áitiúil ar féidir í a úsáid chun Áiseanna 

Phobail a bhaint amach, inar féidir riachtanais ar leith a aithint agus aghaidh a thabhairt orthu 

ar bhonn áitiúil nó comharsanachta. 

 

Áirítear tailte atá criosaithe ar mhaithe le riachtanais an phobail, glacfar cur chuige níos 

solúbtha agus tacaíochta i dtreo moltaí d’áiseanna phobail ar láithreáin oiriúnacha laistigh de 

chatagóirí criosaithe eile (mar shampla cónaithe, lár sráidbhaile, tionscail, fiontraíocht srl). É 

sin ráite, ní mór d’aon mholadh dá leithéid bheith suite ar laistigh de theorainneacha forbartha 

na lonnaíochta oiriúnacha agus bheith inrochtaineach do gach cuid den phobal. 

 
In áit a mbeidh áiseanna phobail breise de dhíth mar thoradh ar fhorbairt nua, beidh an 

dualgas ar an bhforbróir ranníocaíocht a dhéanamh ar chostas na n-áiseanna seo. Éascófar é 

seo mar chuid den Scéim Ranníocaíochta Forbartha. 

 

I. R. – Polasaí 8 

Tá sé mar pholasaí ag an gComhairle Contae Cheatharlach na nithe seo a leanas a 

dhéanamh: 

 

 Cabhrú sa mhéid is féidir le soláthrú na n-áiseanna phobail tré talamh atá suite go h-

oiriúnach a choimeád, cabhrú le maoiniú don bhforbairt (nuair atá sé oiriúnach), 

agus/nó tré úsáid a bhaint as an bpróiseas bainistíochta forbartha chun a chinntiú go 

gcuirfear a leithéid de áiseanna ar fáil mar atá oiriúnach de réir na Comhairle 

 Forbairt na bpobal inbhuanaithe a chur chun cinn ar bhonn ardchaighdeáin saoil inar 

féidir le daoine maireachtáil, obair agus leasa a bhaint as rochtain ar réimse fairsing 

áiseanna phobail, sláinte agus oideachais atá oiriúnach do gach aois, riachtanas agus 

cumas 

 Ardchaighdeáin dearaidh agus craicne na n-áiseanna phobail a spreagadh. 

 Acmhainní/ bonnegar fisiciúil ata ann cheana féin agus iad atá molta a uasmhéadú tré 

úsáid ilfheidhmeach na bhfoirgneamh a chur chun cinn agus a chur ar fáil 

 Láithreánú na n-áiseanna phobail a spreagadh i suíomhanna oiriúnacha, go h-áirithe 

laistigh de lárionaid cónaithe/sráidbhaile, nó gar do áiseanna/ seirbhísí agus bealaí 

iompair poiblí atá ann cheana féin 
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 An tábhacht a bhaineann le páirteachas an phobail i bhfeabhsú na n-áiseanna phobail 

agus aeraíochta atá ann cheana féin a aithint, agus páirteachas méadaithe na ngrúpaí 

áitiúla, go neamhsplách agus i gcomhlachas le comhlachtaí reachtúla oiriúnacha a 

spreagadh, i soláthrú a leithéid de áiseanna sa todhchaí 

 Cur chuige solúbtha agus tacaíochta a ghlacadh i dtreo moltaí d’áiseanna phobail 

laistigh de réimse fairsing catagóirí criosaithe úsáide talún, go h-áirithe tailte 

criosaithe d’áiseanna phobail, criosanna ilúsáide lárionaid sráidbhaile, forbairt 

chónaithe agus úsáidí tráchtála/fiontraíochta. Ní mór d’aon mholadh dá leithéid bheith 

suite laistigh de theorainneacha forbartha na lonnaíochta oiriúnacha agus bheith 

inrochtaineach do gach cuid den phobal. Tá sé tabháchtach a aithint go bhféadfaí 

freastal ar áiseanna phobail áirithe i gceantair tuaithe, faoi réir oiriúnachta láithreáin. 

 Plé a dhéanamh ar chóiríocht na bhforbairtí fiontraíochta pobail ar scála beag laistigh 

de áiseanna phobail atá ann cheana féin agus iad atá molta, faoi réir dearaidh, leagan 

amach agus seirbhísithe oiriúnach. 

 

 

7.2.2 Caipiteal Sóisialta agus Eagraíochtaí Dheontacha — Struchtúr nua 

molta do Rannpháirtíocht an Saoránaigh — Gréasán Páirteachais 

Poiblí 

D’fhéadfaí Caipiteal Sóisialta a shainmhíniú mar caipiteal a fhabhraítear do dhuine nó grúpa 

mar thoradh ar pháirteachas gníomhach. Mar shampla, deirtear go bhfaightear caipiteal 

sóisialta ó dhea-chomharsanacht, líonrú sa cheantar áitiúil nó oibriú go deonach. Deirtear go 

bhfuil leas ag baint as rud chomh simplí le –haithne a a bheith ag an duine ar shiopadóir, 

poitigéir nó tiarna tabhairne d’fholláíne an duine sin laistigh den díospóireacht ar chaipiteal 

sóisialta. Tá Údaráis Áitiúla Cheatharlach tiomanta do pháirtíochtaí a thógáil idir Údaráis 

Áitiúla agus ranna eile chun polasaithe áitiúla a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm ar mhaithe le 

forbairt na bpobal inbhuanaithe. Tá réimse fairsing comhchomhairle i gceist sa dhílseacht seo 

ar na gníomhaíochtaí a thógann an t-Údarás Áitiúil ó phleananna a dhéanamh agus polasaithe 

a bhunú go cur i bhfeidhm na dtionscnaíochtaí ar leith mar áiteanna súgartha. 

 

Tá príomhionadaíocht na h-earnála dheonach faoi láthair déanta ag an bhFóram Deonach i 

gContae Cheatharlach. S’í seo an mheicníocht do thacaíocht a thabhairt do ghuth 

cnuaiseathach an phobail agus na h-earnála dheonach. Tá moltaí ann áfach do struchtúr 

athraithe i bpáirteachas na saoránach san am atá le teacht ach níor dhearnadh aon rud 

foirmiúil go dtí seo. Tá ionadaíocht ar mhéid áirithe struchtúr sa chontae chun eolas a 

thabhairt fo pholasaí, mar shampla an Oifig Fiontair Áitiúil agus a fo-choistí ( fo-ghrúpa na 

mBearta Cuimsithe Sóisialta san áireamh) Coistí Polasaithe Straitéiseacha agus Coistí 

Ceantair Leathnaithe. Mar thoradh ar na bearta seo, déanfaidh an t-Údarás Áitiúil iarracht 

tógáil ar chaipiteal sóisialta laistigh den chontae. 

 

Is foinsí oibritheoirí dheonacha iad pobail an chontae le fada an lá mar shampla: 

 Clubanna Óige 

 Grúpaí Phobail/ Coistí na mBailte Slachtmhara 

 Eagraíochtaí éagsúla spóirt 

 Grúpaí Carthanachta 

 

Aithnítear ról an Fhóraim Phobail agus Dheonach chomh maith leis an tionchar atá aige ar 

sholathrú na seirbhísí do ghnéithe den phobal. Tá sé molta áfach go mbunófar struchtúr nua 
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chun dul in ionad an Fhóraim Phobail agus Dheonach go luath. Ní féidir beag is fiú a 

dhéanamh de luach na n-eagraíochtaí deonacha seo ó thaobh na soláthraithe seirbhíse agus 

acmhainní a dhéanann siad agus an leas ginearálta a bhaintear astu don chontae. 

 

I. R. – Polasaí 9 

Tá sé mar pholasaí ag an gComhairle Contae Cheatharlach na nithe seo a leanas a 

dhéanamh: 

 

 Leanúint leis an tacaíocht a thugtar d’eagraíochtaí dheonacha ar fud an chontae 

 Ceatharlach a chur in iúl mar áit tharrainteach chun cónaí agus obair ann, tré pobail 

láidre cuimsitheacha thógáil a bhfuil ómós áite agus muintearais láidir acu, le soláthrú 

imleor seirbhísí agus ásieanna inrochtaineacha a bhuaileann le h-éilimh an daonra atá 

ag fás 

 Obair leis an Oifig Fiontair Áitiúil agus a fo-struchtúir chun cuimsiú sóisialta agus 

forbairt a chur chun cinn tré caitheamh na seirbhísí agus na n-áiseanna sa chontae a 

fhorbairt 

 Forbairt an chaipitil shóisialta a chur chun cinn tré deiseanna idirghníomhaíochta, 

páirteachais agus soláthrú comhoiriúnaithe na seirbhísí poiblí a chur ar fáil 

 Anailís a dhéanamh ar sholáthrú bhonneagair shóisialta le linn saolré gach plean 

ceantair áitiúil chun go n-aithneofaí easnaimh agus feabhsaithe nó soláthraithe 

bhonneagair shóisialta a chur ar fáil mar is gá. 

 

 

7.2.3 Cúram Sláinte 

Áirítear áiseanna leighis, mar shampla ionaid sláinte, cógaslanna, áiseanna slaínte intinne 

agus míchumais, ionaid cúraim cónaithe, agus Dochtúirí Ginearálta i soláthrú cúraim sláinte. 

Tá sé mar aidhm ag polasaithe an HSE seirbhísí a athchumrú chun seirbhísí inbhuanaithe 

ospaidéil agus pobail a fhorbairt tré an chuid is mó den chúram a chur ar fáil sa phobal chun 

go mbeadh ospaidéil in ann díriú ar ghéar-chúram agus cúram pleanáilte níos éifeachtaí. 

 

Cuireann gníomhaireachtaí phoiblí, príobháideacha agus deonacha áiseanna cúraim sláinte 

agus leighis ar fáil laistigh de Chontae Cheatharlach. Is í Feidhmeannacht na Seirbhíse 

Sláinte- Ceantar an Oirdheiscirt ( Bord Sláinte an Oirdheiscirt mar a bhíodh tráth) an 

phríomheagraíocht atá freagrach as cúram sláinte agus seirbhísí sóisialta pearsanta a thabhairt 

do mhuintir Cheatharlach. Tá rochtain ag daoine a bhfuil cónaí orthu sa chontae ar ospaidéil i 

gcontaetha mórthimpeall mar Cill Chainnigh, An Nás, Port Láirge agus Baile Átha Cliath. 

Meastar go mbeidh éileamh ar réimse fairsing roghanna agus áiseanna méadaithe agus 

candaim laistigh den chontae. Níl Aonaid Máithreachais nó Taismí sa Chontae- easnaimh 

imníocha ó bhonneagar an Chontae. Tá rathúlacht agus caighdeán saoil an Chontae ag brath 

go mór ar chumas an Chontae ardchaighdeán áiseanna cúraim sláinte atá bainistithe go 

príobháideach nó ag an stáit, a mhealladh. Lorgóidh an t-Údarás Áitiúil comhchomhairle le 

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) i bpleanáil do riachtanais Cúraim Sláinte sa 

todhchaí, go h-áirithe maidir le mór-fhorbairt sna bailte. 

 

Tá an chuma ar an scéal go gcuirfidh próifíl daonra an chontae a bhfuil daonra aosta agus óg 

ag fás ann, éilimh ar an gcóras sláinte anois agus sa todhchaí. Tá sé tábhachtach a chinntiú go 

nach gcruthódh aon athfhorbairt nó athrú ar áiseanna sláinte soláthairthí neamhleora nó easpa 

rochtana ar áiseanna sláinte do mhuintir an Chontae. 
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I. R. – Polasaí 10 

Tá sé mar pholasaí ag an gComhairle Contae Cheatharlach na nithe seo a leanas a 

dhéanamh: 

 Breithniú fabhrach a thabhairt ar áiseanna cúraim sláinte príomhúla i gcomhlachas le 

clár seachadta an FSS. Tabharfar spreagadh do láithreánú na n-áiseanna seo laistigh 

de lárionaid bhailte agus comharsanachta atá ann cheana féin 

 Comhtháthú na seirbhísí agus na n-áiseanna sláinte le h-áiseanna phobail nua agus iad 

atá ann cheana féin a mholadh, aon áit is féidir 

 Láithreánú na seirbhísí sláinte agus na seirbhísí cúraim laistigh de lonnaíochtaí atá 

ann cheana féin a mholadh, ar láithreáin atá feiliúnach do rochtain na gcoisithe agus 

iompar poiblí 

 Tacaíocht a thabhairt do sholáthrú na seirbhísí agus na n-áiseanna sláinte do dhaoine 

le míchumais foghlama agus riachtanais speisialta 

 Freastal ar sholáthrú na n-áiseanna cúraim inrochtaineacha ar fud an Chontae chun 

freastal ar riachtanais ar leith na ndaoine aosta agus na ndaoine óga 

 Tacaíocht a thabhairt d’áiseanna cúraim sláinte atá ann cheana féin agus na pleananna 

forbartha agus leathnaithe atá acu. 

 Cailleadh na n-áiseanna sláinte nó na n-áiseanna cúraim sláinte a sheachaint, ach 

amháin má léirítear nach bhfuil gá leis an áis a thuilleadh chun freastal ar riachtanais 

áitiúla, nó i gcás a ndéanfar moltaí chun freastal leis an riachtanas 

 Cinntiú nach mbeidh droch-thionchar ag moltaí d’athrú úsáide na cóiríochta cónaithe 

d’úsáid na ndochtúirí, na bhfiaclóirí agus liachleachtóirí eile ar thaitneamhacht 

chónaithe agus go bhfuil sé oiriúnach do charachtar an cheantair. 

 

 

7.2.4 Tithe Altranais 

 

Mar thoradh ar dhaonra aosta atá ag méadú, d’éascaíodh infheistíocht i raon áiseanna do 

dhaoine aosta, aonaid altranais san áireamh, faoin bPlean Forbartha Náisiúnta. 

 

I. R. – Polasaí 11 

Tá sé mar pholasaí ag an gComhairle Contae Cheatharlach na nithe seo a leanas a 

dhéanamh: 

 Cinntiú go bhfuil talamh agus seirbhísí imleora ar fáil do gach cineál áise do dhaoine 

aosta, ionaid altranais/ lucht scoir poiblí agus príobháideach agus feabhsú, leathnú 

agus bunú na seirbhísí sláinte go ginearálta mar cúram altranais, cúram lae agus 

faoisimh 

 Cinntiú go gcomtháthaítear tithe altranais agus tithe cúraim cónaithe sna ceantair 

cónaithe i mbailte agus sráidbhailte aon áit is féidir, ar féidir le cónaitheoirí leas a 

bhaint as rochtain réasúnta ar sheirbhísí áitiúla. 

 

 

7.2.5 Cúram Leanaí 

Tá athraithe tapúla feicthe ag Contae Cheatharlach le dhá bhliain déag anuas. D’fhás an 

daonra ó 46,014 i 2002 go dtí 54,612 i 2011, méadú iomlán de 18.68%. Leis an daonra 

méadaithe seo, tagann méadú i líon na ndaoine sa fórsa oibre agus mar aon le nósanna 

maireachtála atá ag athrú, tá an éileamh ar áiseanna cúraim leanaí laistigh d’ár bpobail 

méadaithe. Aithnítear go bhfuil soláthrú na n-áiseanna cúraim leanaí tábachtach d’fholláine 
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eacnamaíochta agus shóisialta. Ní h-amháin go ligeann sé do thuismitheoirí bheith páirteach 

sa fórsa oibre ach is féidir leis cur go mór le forbairt mhothúchánach agus oideachasúil an 

pháiste i mblianta luath a shaoil/saoil. Leanann an Chomhairle léi ag tabhairt airde ar 

threoirlínte náisiúnta, go h-áirithe ‘Áiseanna Cúraim Leanaí, Treoirlínte d’Údaráis Pleanála’. 

Beartaíonn creatlach deich mbliana an Rialtais ‘I dTreo 2016’ go mbíodh rochtain ag gach 

clann ar sheirbhísí cúraim leanaí atá oiriúnach do chúinsí a bpáistí. Séard is brí le cúram 

leanaí ná cúram don lá ar fad, áiseanna sheisiúnacha agus seirbhísí réamhscoile agus tar éis 

scoil. 

 

Bunaíodh Coiste Cúraim Leanaí Chontae Cheatharlach i 2000 chun comhoibriú agus 

comhordú idirghníomhaireachta i seirbhísí cúraim leanaí a chur ar fáil ar leibhéal áitiúil. Tá 

an Coiste déanta de ionadaithe áitiúla ó ranna stáit, pobail agus deonacha, páirtnéirí sóisialta, 

soláthróirí cúraim leanaí agus tuismitheoirí i gContae Cheatharlach. 

 

Tá ról acu freisin ó thaobh eolas a chur ar fáil do na geallsealbhóirí uilig sa roinn cúraim 

leanaí agus chun forbairt líonraithe a chur chun cinn idir geallsealbhóirí mar thuismitheoirí, 

soláthróirí cúraim leanaí agus feighlithe leanaí. 

 

Is é seo a leanas ráiteas misin Choiste Cúram Leanaí Chontae Cheatharlach: 

‘forbairt ardchaighdeáin cúraim leanaí inrochtana i gContae Cheatharlach a threorú, a 

éascú agus tacú léi ar mhaithe le páistí agus a dtuismitheoirí tré cur chuige páiste-lárnach a 

thógáíl. 

 

Is iad príomhluachanna Choiste Cúram Leanaí Chontae Cheatharlach: 

 Comhionannas deiseanna 

 Páirtíochtaí- le geallsealbhóirí i gcúram leanaí 

 Meas- do gheallsealbhóirí i gcúram leanaí 

 Proifisiúntacht- in ár gcuid oibre 

 Cur chuige páiste-lárnach 

 

Is é ról an Údaráis Pleanála maidir le h-áiseanna cúraim leanaí ná treoirlínte náisiúnta agus 

polasaithe áitiúla a chur i bhfeidhm agus a spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do bhearta 

imleora atá i gcomhreír le méid agus scála na molta forbartha. Anuas ar seo, tá ról ag an 

Údarás Áitiúil freastal ar mhéadú leibheíl an daonra faoi réir an gcéimlathas lonnaíochta sa 

chontae (Caibidil 2, Croí-straitéis) agus daoine sa fórsa oibre i suíomhanna oiriúnacha a éascú 

mar shampla laistigh de eastáit cónaithe, lár-ionaid baile/sráidbhaile, áiteanna fostaíochta. 

 

 

I. R. – Polasaí 12 

Tá sé mar pholasaí ag an gComhairle Contae Cheatharlach na nithe seo a leanas a 

dhéanamh: 

 

 Soláthrú na n-áiseanna cúraim leanaí a spreagadh, a chur chun cinn agus a éascú de 

réir polasaí náisiúnta agus Treoirlínte na Ranna Comhshaoil, Oidhreachta agus 

Rialtais Áitiúil ar áiseanna cúraim leanaí 

 Soláthrú na n-áiseanna cúraim leanaí ar ardchaighdeán atá inacmhainne ar fud an 

Chontae i gcomhchomhairle le Coiste Cúram Leanaí Chontae Cheatharlach, Bord 

Forbartha an Chontae agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Slaínte 

 Áiseanna cúraim leanaí a cheadú i gceantair cónaithe atá ann cheana féin ar an 

gcoinníoll nach mbeadh tionchar suntasach acu ar charachtar nó áiseanna an 
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cheantair, go háirithe maidir le páirceáil gluaisteáin, giniúint tráchta agus cur isteach ó 

thaobh fuaime. I gcás ina mbaineann áiseanna mholta bainteach le réadmhaointe atá 

deartha agus tógtha mar áitribh, agus a bhfuil tithe eile mórthimpeall orthu, ba chóir 

go gcaomhnófaí tréith suntasach cónaithe ann. 

 Soláthrú na n-áiseanna cúraim leanaí a spreagadh mar aon le moltaí d’fhorbairtí 

chónaithe nua. Go ginearálta, cuirfear áis cúraim leanaí amháin le h’áiteanna do 20 

páistí ar fáil do gach 75 áitribh clainne de réir treoirlínte náisiúnta (ach amháin más 

féidir léiriú go mba chóir rud éagsúil a dhéanamh, atá sásúil don Chomhairle, le h-aird 

á tabhairt ar dháileadh tíreolaíoch na n-áiseanna cúraim leanaí agus próifíl 

deimeagrafach an cheantair). Spreagfaidh an t-Údarás Pleanála forbróirí forbairtí 

cónaithe nua chun dul i gcomhairle le Coiste Cúraim Leanaí Chontae Cheatharlach 

chun an chaoi is fearr chun bualadh le h-éilimh cúraim leanaí an cheantair sin a 

fhiosrú 

 Soláthrú gréasáin áiseanna cúraim leanaí a chur chun cinn agus a spreagadh a léiríonn 

dáileadh an daonra cónaithe sa Chontae agus a laghdódh fad taistil agus a mhéadódh 

deiseanna do phobail faoi mhíbhuntáistí. 

 

 

7.2.6 Seirbhísí Leabharlainne 

Tá sé beartaithe ag Seirbhís Leabharlainne Cheatharlach ardchaighdeán seirbhíse 

inrochtaineach a chur ar fáil a chuireann le saoil na saoránach agus na bpobal i gContae 

Cheatharlach. Freastlaíonn sé ar éilimh eolais, cultúrtha, oideachais, aeraíochta agus 

foghlama na ndaoine ar fud gréasaín na gcraobhacha leabharlainne i mBuiríos, Muine Bheag, 

i lár Cheatharlach, sa Tulach agus ar staidéir áitiúla agus seirbhís ginealais tacaithe ag an 

gCeanncheathrú Riaracháin. 

 

Cuireann an gréasán leabharlainne réimse fairsing seirbhísí ar fáil mar shampla rochtain ar 

theicneolaíocht, e-sheirbhísí, seirbhísí páistí, bailiúcháin speisialta, staidéir áitiúla, ginealas 

agus cartlanna, eolas phobail, tionscnaíochtaí foghlama fad saoil, ócáidí agus cláracha rialta. 

 

Is feidhm thábhachtach de chuid na Comhairle Contae Cheatharlach í an tSeirbhís Phoiblí 

Leabharlainne go fóill agus leanfaidh sé léi bheith ina h-institiúid oscailte, inrochtaineach, 

daonlathach a chuireann seirbhís ilghnéitheach ar fáil do dhaoine ar gach aois sa phobal. 

 

 

I. R. – Polasaí 13 

Tá sé mar pholasaí ag an gComhairle Contae Cheatharlach na nithe seo a leanas a 

dhéanamh: 

 Tacaíocht a thabhairt do sheirbhísí leabharlainne ar fud an Chontae agus iad a chur 

chun cinn ionas go gcomhlíonfadh siad go leor feidhmeanna mar thoradh ar líon na 

riachtanais fairsing atá ag úsáideoirí atá ag fás i gcónaí 

 

 

7.2.7 Oideachas 

Tá an Rialtas Lárnach, trén Roinn Oideachais agus Scileanna, freagrach as áiseanna agus 

seirbhísí oideachais a chur ar fáil. Is é ról an Údaráis Pleanála in oideachas a chur ar fáil ná a 

chinntiú go bhfuil talamh imleor inseirbhísíthe ar fáil in áiteanna oiriúnacha chun go mbualfaí 
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le riachtanais faoi láthair agus iad a meastar go mbeadh siad ann sa todhcaí, tar éis tréimhse 

an phlean. 

 

Is féidir le soláthrú imleor na n-áiseanna oideachais cur le tarraingteacht an cheantair do 

láithreánú gnólachtaí agus clainne agus d’fhorbairt agus rathúlacht sa bhreis. Leanfaidh 

Comhairle Contae Cheatharlach léi ag oibriú leis an Roinn Oideachais agus Scileanna chun 

láithreáin scoile oiriúnacha a aithint de réir ‘Soláthrú na Scoileanna agus An Córas Pleanála 

(DEHLG agus An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 2008). 

 

De réir Treoirlínte d’Fhorbairt Chónaithe Inbhuanaithe i gCeantair Uirbeacha (DEHLG, 

2008), níor chóir go leanfadh aon fhorbairt chónaithe shuntasach ar aghaidh gan measúnacht 

ar chumas na scoileanna atá ann faoi láthair nó soláthrú na n-áiseanna scoile nua mar aon leis 

an bhforbairt. Ba chóir go mbeadh áiseanna nua suite gar do, nó laistigh de na 

príomhcheantair cónaithe agus cóngarach d’fhorbairtí phobail mar shampla lárionaid phobail, 

páirceanna imeartha agus leabharlanna ionas go bhféadfaí áiseanna a roinnt. Tabharfar 

breithiúnas do shocraíochtaí scoile ilchampais, mar shampla 2/3 bunscoileanna taobh le taobh 

nó bunscoil agus iarbhunscoil ag roinnt láithreáin. 

 

Spreagfar il-úsáid na bhfoirgneamh agus na n-áiseanna scoile i gcás nach gcuirfidh sé isteach 

ar an tseirbhís oideachais a chur ar fáil (s’é sin le rá, taobh amuigh de uaireanta scoile agus i 

rith laethanta saoire scoile). I gcás ina moltar scoileanna nua nó áiseanna phobail eile, 

déanfaidh an Chomhairle iarracht a chinntiú go mbeadh siad deartha ar bhealach a n-éascófar 

dé-úsáid ón tús. 

 

Aithníonn an Straitéis Náisiúnta d’Ardoideachas go 2030( an Roinn Oideachais agus 

Scileanna, 2011) go mbeidh ról lárnach ag ardoideachas chun go mbeadh Éire aithnithe do 

nuálaíocht, fiontraíocht iomaíoch agus sármhaitheas acadúil leanúnach. Léiríonn an Straitéis 

an deis atá ann ollscoileanna theicniciúla a bhunú a bhfuil na gneíthe foghlama iontu 

bainteach le riachtanais scileanna an mhargaidh saothair le béim áirithe curtha ar eolaíocht, 

innealtóireacht agus teicneolaíocht agus béim freisin ar fhoghlaim san áit oibre. 

 

Tá áiseanna oideachais triú leibhéal suntascach d’eacnamaíocht, cultúr agus sármhaitheas 

Chontae Cheatharlach agus a mhuintir. Tá leathnú leanúnach an oideachais triú leibhéal 

tábhachtach do shaol sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíochta an bhaile agus an chontae. Tá 

bonn oideachais láidir ag Ceatharlach agus cuirtear cúrsaí triú leibhéal ar fáil ag Institiúid 

Theicneolaíochta Cheatharlach, Bord Oideachais agus Traenála Chill Chainnigh agus 

Ceatharlach, Coláiste Cheatharlach (Naomh Pádraig), Teagasc, Lárionad Seirbhísí Pobal 

Naomh Caitríona agus SOLAS. 

 

I. R. – Polasaí 14 

Tá sé mar pholasaí ag an gComhairle Contae Cheatharlach na nithe seo a leanas a 

dhéanamh: 

 

 Tacaíocht a thabhairt d’institiúidí oideachais sna pleananna atá acu leathnú agus 

forbairt 

 Tacaíocht a thabhairt do thalamh breise a chur ar fáil ar leas an oideachais tré 

breithiúnas a dhéanamh (ar láithreáin oiriúnacha) ar áiseanna dá leithéid i réimse 

fairsing catagóirí criosaithe úsáide talún, go h-áirithe tailte criosaithe d’áiseanna 

phobail, ilúsáidí agus forbairt chónaithe 

 Suíomhú na n-áiseanna oideachais nua laistigh de lonnaíochtaí atá ann cheana féin 
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agus gar do áiseanna phobail más féidir (mar shampla ionaid phobail, páirceanna 

imeartha agus leabharlanna) agus seirbhísí iompair poiblí, a chur chun cinn. Ní 

dhéanfar breithiúnas ar shuíomhanna taobh amuigh de bhaile ach amháin i gcásanna 

eisceachtúla 

 Tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt na n-áiseanna oideachais breise agus na gcláracha 

traenála agus iad a spreagadh ionas go gcinnteofar fórsa oibre áitiúil oilte, áiseanna do 

pháistí agus daoine fásta le riachtanais speisialta 

 Áiseanna atá bainteach le comtháthú na ndaoine le riachtanais speisialta sa chóras 

oideachais atá ag scoileanna sruthlíneacha a spreagadh 

 Cinntiú go gcuirfear bonneagar oiriúnach ar fáil ará comhoiriúnach le forbairt áise 

oideachais. Áirítear cosáin, trasbhealaí do choisithe, bealaí rothaíochta, áiseanna 

pháirceála, rampaú agus áiseanna do dhaoine le riachtanais speisialta sa bhonneagar 

seo. 

 

 

7.2.8 Áiseanna Ealaíona agus Chultúrtha 

Is gnéithe bríomhara den saol sóisialta i gCeatharlach iad na hEalaíona agus Cultúr agus is 

gnéithe dearfacha iad thar réimse fairsing achar ó thurasóireacht go forbairt chultúrtha. 

Tacaíonn Comhairle Contae Cheatharlach le deiseanna do gach duine bheith páirteach i saol 

cultúrtha an chontae tré cur ar fáil an bhonneagair cultúrtha atá bainistithe go maith, 

inbhuanaithe agus oiriúnach do dhaoine ar gach aois a éascú, agus tré cur chuige solúbtha a 

ghlacadh maidir le h-áiseanna chultúrtha a bheith mar chuid de fhorbairt nó athchóiriú na n-

áiseanna phobail. 

 

Déanann Oifigí Ealaíne Poiblí Cheatharlach ealaín phoiblí a choimisiúnú agus a chomhordú 

agus déantar é de réir aidhmeanna agus cuspóirí an Chláir Ealaíne Poiblí Cheatharlach. 

 

Is cuspoír a bhíodh ag Údarás Áitiúil Cheatharlach a mbaineadh amach é ná an Lárionad 

VISUAL d’Ealaín Chomhaoiseach agus Amharclann George Bernard Shaw, áis ilúsáideach 

úrscothach suite i mBaile Cheatharlach. Tá amharclann ealaíona 294-suíocháin, ceithre 

príomhspáis dánlainne (príomhdhánlann, dánlann stiúideo, dánlann naisc agus dánlann 

dhigiteach) chomh maith le h-áiseanna beáir amharclainne, bialann lán-seirbhíseach agus 

áiteanna lamháltais. 

 

Cuireann Ceatharlach féile bhliantúil ealaíona agus cultúrtha, Féíle Ealaíona Cheatharlach, ar 

siúl freisin agus tá amharclann óige bheogach ann, chomh maith le grúpaí drámaíochta, 

cumainn córúla agus i bhfad níos mó grúpaí eile a chuireann go mór le saolréím ealaíona agus 

chultúrtha an Chontae. 

 

I. R. – Polasaí 15 

Tá sé mar pholasaí ag an gComhairle Contae Cheatharlach na nithe seo a leanas a 

dhéanamh: 

 Leanúint ar aghaidh ag aithint tábhacht na n-ealaíona maidir le forbairt phearsanta, 

forbairt phobail, fostaíocht agus turasóireacht agus iarrachtaí a dhéanamh deiseanna 

breise sna gnéithe seo a chruthú 

 Leanúint ar aghaidh ag feabhsú an réimse poiblí tré soláthrú na h-ealaíne phoiblí, 

sealadach agus buan, thar gach cineál ealaíne agus foirmeacha ealaíonta a spreagadh i 

mbailte, sráidbhailte agus forbairtí chónaithe nua, trén scéím Per Cent for Art atá 

tacaithe ag an rialtas 
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 Cinntiú go bhfuil na h-áiseanna ealaíne agus cultúrtha uilig faoi úineíreacht agus 

bainistíocht an Údaráis Áitiúil inrochtaineach don phobal i gcoitinne agus ról na n-

ionad seo mar phoíntí fócasacha don phobal a chur chun cinn 

 Soláthrú na h-ealaíne phoiblí, ealaín shealadach agus dealbhóireacht san áireamh a 

chur chun cinn, trí meicníochtaí mar an scéim Per Cent for Art atá tacaithe ag an 

Rialtas agus an próiseas bainistíochta forbartha 

 Cruthú agus taispeáint na n-oibrithe ealaíne in áiteanna phoiblí a chur chun cinn, 

suíomhanna oiriúnacha laistigh den sráidhreach san áireamh, ar an gcoinníoll nach 

gcruthaítear fadhbanna timpeallachta, áise, tráchta eile do-ghlactha nó fadhbanna eile. 

 

 

 

7.2.9 Plásóga 

Sainmhínitear plásog mar achar talún déanta de 1,000 méadair cearnacha nó níos lú atá ligthe 

nó le ligean do shaothrú ag duine amháin nó níos mó atá ina bhall nó atá ina mbaill den 

phobal áitiúil agus atá ina chónaí cóngarach don phlásóg, ar mhaithe le glasraí nó torthaí a 

tháirgeadh d’úsáid aige féin nó ag ball dá chlann. 

 

Aithníonn Comhairle Contae Cheatharlach go bhfuil méadú suntasach i ndiaidh teacht ar 

shuim an phobail i bhfás na dtorthaí agus na nglasraí go h-áitiúil le blianta beaga anuas. Tá sé 

seo mar thoradh ar fháthanna éagsúla mar shampla cúinsí eacnamúla agus leasa sláinte, 

chomh maith le h-imní maidir le h-inbhuanaitheacht agus fuinneamh corpraithe atá mar chuid 

den tháirgeadh domhnda agus iompar an bhia. 

 

Mar sin, éascóidh an t-Údarás Pleanála forbairt na bplásóga i suíomhanna oiriúnacha ar fud 

an Chontae. Ba chóir go mbeadh a leithéidí suíomhanna comhsheasmhach le téarmaí an 

sainmhínithe thuas agus ba chóir go mbeadh siad suite laistigh de nó gar do lonnaíochtaí atá 

ann cheana féin, áit a mbeidh siad níos inrochtainí do gach cuid den sochaí. 

 

I. R. – Polasaí 16 

Tá sé mar pholasaí ag an gComhairle Contae Cheatharlach na nithe seo a leanas a 

dhéanamh: 

 

 Forbairt na bplásóga i suíomhanna oiriúnacha ar fud an Chontae a éascú. Ba chóir go 

mbeadh leithéidí suíomhanna suite laistigh de nó gar do lonnaíochtaí atá ann cheana 

féin, agus inrochtaineach go h-éasca. 

 

 

 

7.2.10 Áiteanna Adhartha 

Aithníonn an Chomhairle an cion tairbhe luachmhar a dhéanann áiteanna adhartha i 

gcomhthéacs phobail agus déanfaidh sí iarracht freastal ar sholáthrú nó leathnú na n-áiteanna 

seo aon áit a bhfuil sé oiriúnach. 

 

 

I. R. – Polasaí 17 

Tá sé mar pholasaí ag an gComhairle Contae Cheatharlach na nithe seo a leanas a 

dhéanamh: 
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 Iarracht a dhéanamh freastal ar sholáthrú nó leathnú na n-áiteanna adhartha ar fud 

Chontae Cheatharlach, aon áit a mbeadh sé ar thalamh oiriúnach. 
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CAIBIDIL A HOCHT — TURASÓIREACHT, CAITHEAMH 

AIMSIRE AGUS CONLÁISTE 
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TURASÓIREACHT 

8.0 BROLLACH 

D’fhás cuairteanna turasóireachta ó thar lear go Éirinn ábhairín i 2012 le 1% go 6.3 milliún 

agus d’fhás sé arís i 2013 le 7%. Tar éis dó a bheith go maith arís i 2013, chuaigh tionscal 

turasóireachta na hÉireann isteach i 2014 le dearfacht soiléir. Tá tuiscint ann go leanfaidh an 

tionscal turasóireachta ag fás toisc an Bhailithe, feabhas i staid eacnamaíochta na hÉireann 

agus an taithí cultúrtha agus amhairc a sholáthraíonn Éire don gcuairteoir. Tugann 

turasóireacht cabhair thábhachtach do gheilleagar Cheatharlach le hioncam tógtha ó 

ghníomhaíocht turasóireachta á dháileadh trasna réimse earnálacha geilleagracha. Cabhraíonn 

an tionscal turasóireachta le beogacht agus le hinmharthanacht réimse leathan fiontair áitiúla, 

go háirithe i gceantair tuaithe, mar sin ag cur chun cinn meabhraíocht méadaithe agus meas 

dearfach ar thraidisiúin agus ar shlite beatha áitiúla. Is féidir leis an dturasóireacht a bheith 

ina thábhacht ar leith i dtaobh éagsúlú an gheilleagair tuaithe agus athghiniúint bailte agus 

sráidbhailte. Ag an am gcéanna tá buairt méadaithe ann faoi thionchar na turasóireachta ar an 

gcomhshaol agus ar phobail áitiúla. Is féidir leis an dturasóireacht damáiste a dhéanamh agus 

na sócmhainní a loit go bhfuil sé ag iarraidh éacht a dhéanamh astu, go háirithe trí 

uimhreacha cuairteora ró-mhór, forbairt neamh-chuí, cineálacha éagsúla truaillithe agus slite 

eile tionchar diúltach. Caithfidh an gaol idir thurasóireacht agus an comhshaol a bheith 

bainistithe i slí go leanann an turasóireacht ag tabhairt tacaíochta do phobail áitiúla agus go 

mbíonn sé inmharthana sa bhfad théarma. 

 

Soláthraíonn turasóireacht inbhuanaithe táirge de chaighdeán ard bunaithe ar, agus ag 

réiteach le comhshaol nádúrtha ar ard-chaighdeán ard. Tá an earnáil turasóireachta in Éirinn 

ag éabhlóidiú ar bhonn leanúnaigh agus caithfidh an táirge atá á thairiscint in Éirinn nósanna 

atá ag teacht chun cinn agus an margadh atá ag éabhlóidiú a léiriú. 

 

 

Turasóireacht – Cuspóir 1 

Leanfaidh Comhairle Contae Cheatharlach ag cur chun cinn, ag moladh do agus ag éascú 

forbairt turasóireachta inbhuanaithe trí chaomhnú, chosaint agus uasghrádú na hoidhreachta 

cultúrtha agus pobail, trí chosaint tírdhreacha soghonta agus comhshaoil cultúrtha agus pobail 

i dtreo is go n-uasmhéadaítear na buntáistí geilleagracha a thagann ón dtionscal. 

 

 

 

8.1 SÓCMHAINNÍ GEOGRAIFE 

 
Mar cheantar tuaithe príomha, tá Cheatharlach suite go hidéalach chun uasmhéadú a 

dhéanamh ar na buntáistí a bhaineann le turasóireacht faid is go gcaomhnaítear an carachtar, 

na hacmhainní nádúrtha agus an comhshaol ar a bhfuil mealladh an chontae mar cheann 

sprice saoire bunaithe air. Is féidir leis an dtírdhreach cultúrtha agus sóisialta, go bhfuil 

léiriúchán de thraidisiúin agus de nósanna áitiúla i gceist leis, cur le agus uasmhéadú a 
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dhéanamh ar an dtaitneamh a bhaineann an cuairteoir as an saoire, faid is go mbíonn sé 

inbhuanaithe do dhaoine áitiúla sa bhfad théarma. 

 

Baineann Ceatharlach tairbhe mór, chomh maith, óna láthair straitéiseach i gcósta thoir na 

hÉireann agus é cóngarach do Bhaile Átha Cliath, ceantar uirbeach príomha na tíre agus 

foinse mór turasóireachta don gcontae. Soláthraíonn críoch mótarbhealach an M9 rochtain 

éasca do Bhaile Átha Cliath, do Bhéal Feirste agus do réigiún iomlán an Oir Dheiscirt. I 

dteannta san, tá an bealach Ceatharlach – Baile Átha Cliath seirbhísithe go maith ag oibreoirí 

bus agus traenacha. Tá Ceatharlach timpeall 90km ó bhád farantóireachta agus ó aer phoirt 

Bhaile Átha Cliath, Ross Láir agus Port Láirge. Soláthraíonn a láthair lárnach an bonn is fearr 

chun taiscéal a dhéanamh ar na contaetha mórthimpeall de Loch Garman, Cill Chainnigh, Cill 

Mhantáin, Cill Dara agus Laois. 

 

Agus é mar bhaile do thrí chinn de bhealaigh shiúil náisiúnta príomha na hÉireann, Laighean 

Theas, an Bhearú agus Bealaigh Chill Mhantáin – tá Ceatharlach beannaithe leis na céadta 

mílte de shiúlóidí breátha agus éagsúla. Gheobhaidh an galfaire ar chuairt réimse den scoth 

áiseanna gailf chun a bheith in oiriúint do gach leibhéal faid is go soláthraíonn Abhainn na 

Bearú agus an tSláine agus na fo-aibhneacha flúirseacha gníomhaíochtaí spreagúla don 

díograisí uisce fulangach agus gníomhach. 

 

Tá Ceatharlach saibhir ó thaobh ghnéithe stairiúla agus seandálaíochta de le suímh 

phágánaigh mar Dholmain Chnoc an Bhrúnaigh agus le lonnaíochtaí eaglasta, go bhfuil a lán 

acu de thábhacht náisiúnta. Tá Rian Gairdín Cheatharlach mar sheod do chuairteoirí 

taitneamh a bhaint as bailiúchán de mhealltaí garraíodóireachta leis na sean gairdíní san 

áireamh mar iad san ag Altamont agus gairdíní níos lú atá ag teacht chun cinn go hálainn le h-

imeacht ama. Cuireann ionaid gharraíodóireachta le duaiseanna buaite acu agus páirceanna 

foraoise leis an dtaitneamh a bhainfeá as cuairt a thabhairt anseo. 

 

O thaobh na healaíona de, tá an Ionad VISUAL d’ Ealaíon Comhshaolach agus Amharclann 

George Bernard Shaw mar áis ealaíona il-ranna ag léiriú na h-oibre áitiúla, náisiúnta agus 

idirnáisiúnta is fearr ins an ealaíon amhairc agus taibhiúcháin. Soláthraíonn Féile Ealaíona 

Cheatharlach (Éigse) i dteannta le h-ócáidí Ealaíona eile féilire láidir agus éagsúlacht ócáidí a 

bhaineann le h-Ealaíon. 

 

8.2 GEILLEAGAR TURASÓIREACHTA 

 

Leanann méid na gcuairteoirí go Éire ag méadú le cuairteoirí thar lear suas seacht fán gcéad, 

le hocht milliún ag teacht go Éire i 2013, ag cuir €3.64 billiún le geilleagar na hÉireann. I 

2012, chuir Ceatharlach fáilte roimh 69,000 cuairteoir ó thar lear (Sasana 40,000, an Eoraip 

16,000, Meiriceá Thuaidh 8,000 agus Ceantair Eile 5,000) go dtí an contae agus chuir a 

láithreacht €37 milliún leis an geilleagar áitiúil (€11 milliún RA, €13 milliún Mórthír na 

hEorpa, €5 milliún Meiriceá Thuaidh €8,000 agus Ceantair Eile 5,000). Bunaithe ar an 

dtaighde ag Fáilte Éireann seasann an t-ioncam seo do 1,258 post sa gheilleagar áitiúil. Tá 

Ceatharlach sa 14
ú 

áit anois maidir le hioncam thar sáile agus sa 20
ú 

áit maidir le huimhreacha 

cuairteora go dtí na 26 contaetha ó dheas. 
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Ar bhonn réigiúnach, thóg 792,000 cuairteoir thar lear saoire i Réigiún an Oir Dheiscirt agus 

bhí 991,000 turas saoire teaghlaigh tógtha sa réigiún i 2012, ag giniúint ioncam de €232 

milliún agus €180 milliún faoi seach don gheilleagar réigiúnach. 

 

8.3 TURASÓIREACHT INBHUANAITHE 

 

Aithníonn an Chomhairle an tábhacht a bhaineann le straitéis turasóireachta inbhuanaithe de 

bharr gur féidir le turasóireacht neamh-bhainistithe caighdeán na táirge turasóireachta agus 

caighdeán comhshaol an chontae a chreimeadh. Tá i gceist aige seo tionscal turasóireachta 

inbhuanaithe a fhorbairt a ghníomhóidh mar thiománaí eacnamaíochta príomha, a smaoiníonn 

ar an gcomhshaol agus a fhorbraíonn go tapaigh agus i scála a dheimhníonn nach bhfuil 

deireadh curtha le sócmhainní turasóireachta an Chontae sa bhfad théarma. I gcomhréir leis 

an Straitéis Chroíláir, tá na haidhmeanna príomha d’fhorbairt earnáil turasóireachta 

inbhuanaithe i gContae Cheatharlach mar seo a leanas: 

 Uasmhéadú a dhéanamh ar fhéidearthacht na turasóireachta mar ‘philéar d’fhás 

geilleagrach – cabhróidh sé seo le forbairt gheilleagrach cothrom an Chontae agus 

tionscal na turasóireachta i réigiún an Oir Dheiscirt. 

 Cabhrú le sócmhainní turasóireachta an Chontae agus caipitliú ar na mealltaí 

turasóireachta uathúla a sholáthraíonn an Chontae le hoidhreacht nádúrtha, forbartha 

agus cultúrtha, tírdhreacha, aibhneacha agus foraoisí amhairc san áireamh 

 Forbairt táirgí turasóireachta príomha a chur chun cinn 

 Cur chun cinn agus tacú le hearnálacha turasóireachta atá ag fás go tapa mar taiscéal, 

tuaithe agus éicea-thurasóireacht laistigh de Cheatharlach 

 Éagsúlú an bhoinn turasóireachta a chur chun cinn mar ghníomhaire forbartha i 

dtaobh athghiniúint geilleagar Chontae Cheatharlach, faid is go n-aithnítear tábhacht 

comhshaol de chaighdeán ard an chontae d’fhorbairt na hearnála seo 

 Optamú a dhéanamh ar an bhféidearthacht d’fhorbairt ealaíona, cultúrtha agus 

oidhreachta an chontae 

 Bonneagar turasóireachta a chur chun cinn agus a fheabhsú mórthimpeall Contae 

Cheatharlach le lóistín turasóireachta, conláistí, rochtain, comharthaí agus áiseanna 

páirceála gluaisteán san áireamh 

 Tacú le agus moladh d’fhorbairt idir-chontae na turasóireachta, go háirithe nuair atá 

Ceatharlach timpeallaithe ag roinnt chontaetha 

 

8.4 CONLÁISTÍ NÁDÚRTHA 

 

Is contae intíre é Contae Cheatharlach, ag lonnú suíomh straitéiseach laistigh de réigiún an 

Oir Dheiscirt agus tá sé teorannaithe ag Contaetha Chill Mhantáin, Loch Garman, Cill 

Chainnigh, Laois agus Cill Dara. Is Ceatharlach an contae is lú sa tír agus an ceann is lú de na 

haon déag contaetha intíre. Tá an Contae 43.5cm ar fhaid agus 24cm i leithead ag clúdach 

ceantar 943 cm.c. 
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Go geograifiúl, tá an contae teorannaithe ó Dheas agus Soir ag droim sléibhe, eibhir Na 

Staighrí Dubha. Tá na Staighrí Dubha suite taobh leis na contaetha teorann de Loch Garman 

agus Ceatharlach, ag cruthú slabhra sléibhe a ritheann i dtreo thoir-thuaidh ar feadh timpeall 

22 cm, go bhfuil cúig binn ós cionn 520 méadar ann, le Sliabh Laighean mar an ceann is airde 

ag 796 méadar. Seasann siad do cheann de na mealltaí nádúrtha is tábhachtaí sa chontae de 

bharr go soláthraíonn siad cúlra don gcuid is mó de cheantar dromchla an chontae. Tá Iarthar 

an chontae teorannaithe ag cnoic Ardchlár Caisleán an Chomair, déanta suas de sceall agus 

gaineamhchloch. 

 

Seasann na Staighrí Dubha don bhealach turasóireachta príomha sa chontae faid is go 

soláthraíonn pointe féachana “Na Naoi gCloch” radharcacha breátha, ó Chnocáin Chill 

Mhantáin ó thuaidh, go dtí Muir na hÉireann agus an plána cósta forleathan Soir. Cé go ndeir 

roinnt daoine go bhfuil easpa radharcra drámata sa chontae i gcomparáid le bealaigh 

turasóireachta eile in Éirinn, rachadh fánaí géara agus ceantair fhoraoise Na Staighrí Dubha 

in iomaíocht lena lán acu. 

 

Siad Abhainn na Bearú agus na Sláine na h-aibhneacha príomha a sníonn tríd an chontae agus 

a gcuid fo-aibhneacha, a sholáthraíonn áiseanna iascaireachta agus fóillíochta do chuairteoirí. 

Tá an dobharcheantar is mó draenáilte ag Abhainn na Bearú agus a fo-abhainn le Boirinn, an 

Dubh, Achadh a’ Bháid agus Achadh Eanaigh. Tá cuid thoir an chontae draenáilte ag an 

tSláine agus a cuid fo-aibhneacha leis an Doirín, an Dubhghlas, Glaise Bheithe, an Doire 

agus an Chlóideach san áireamh. Soláthraíonn an tSláine pointí radhairc breátha ar an 

abhainn, go háirithe san cheantar timpeall Droichead Áth Fhada. 

 

Sí Abhainn na Bearú an dara córas abhann is faide in Éirinn ag rith 192cm óna foinse i 

Sléibhte Sliabh Bladhma go dtí an fharraige. Tá sí in-tseolta ar feadh timpeall 69cm idir 

Bhaile Átha Í agus Naomh Mo ling agus glaoitear Loingseoireacht na Bearú ar seo. Ós cionn 

Baile Átha Í, nascann Líne na Bhearú de cheangail na Canála Móire Loingseoireacht na 

Bearú le líne príomha na Canála Móire ag Baile Ló i gContae Chill Dara. Ó san, trasnaíonn 

an Chanáil Mhór an tír siar go Abhainn na Sionainne agus soir go Baile Átha Cliath, ag 

soláthar rochtain éasca d’uiscebhealaigh uile na hÉireann. Tá meas mór ar na síntí amhairc is 

deise den t-sruth uiscebhealach seo trí cheantar Chontae Cheatharlach agus deirtear gurab é 

an t-uiscebhealach is deise in Éirinn é. Nuair a bhí sé ar bharr a réime d’iompar 24 báirse 

ualaí d’eorna bhraiche go Baile Átha Cliath ar bhonn laethúil, de bharr gur sholáthar 

amhábhar don leann dubh cáiliúil Guinness é, a bhí iompaithe ar ais thíos an t-srutha ina staid 

críochnaithe, agus luchtaithe le biatas ina dhiaidh san chuig an chéad mhonarchan siúcra i 

gCeatharlach. Seasann Abhainn na Bearú, mar sin, mar cheann de na leachta oidhreachta 

tionsclaíocha is mó sa dtír le droichid, muilinn coirce, loic agus tithe-loice mar an gcéanna, 

nach mór, le 250 bliain anuas agus tá a chuid staire ina aonar mar acmhainn turasóireachta 

tábhachtach. Tá easpa comhlacht cíosa bád ar Abhainn na Bearú mar fhachtóir, áfach, a 

laghdaíonn trácht agus gníomhaíocht. Leanann an Bhearú, áfach, mar abhainn ghnóthach le 

gníomhaíochtaí de chuile short ann don gcuairteoir chun taitneamh a bhaint astu – ó shiúl go 

rothaíocht taobh le Cosán Tarraingthe na Bearú, iascaireacht bádóireacht agus curachóireacht 

do bheith ag féachaint ar na corr réisc agus na cruidíní taobh lena bruach. 

 

Tá na lochanna go léir sa chontae déanta ag an duine. Tá loch éadomhain suite i bPáirc 

Foraoise Páirc na Darach, atá teorannaithe ina iomlán nach mór ag talamh foraoise. Tá crainn 

buaircíneacha agus duillsilteacha ag ocht gcinn de na hoileáin beaga agus tá an loch mar áit 

mealltach don lucht faire éan. Bhí an loch i Gairdíní Altamont tógtha le linn an ghorta agus 

bhí sé mar phointe fócais don áit is mó a mheallann cuairteoirí i gContae Cheatharlach. 

http://www.tearma.ie/Search.aspx?term=curach%c3%b3ireacht&lang=3116659


 174 

 

Tá Páirc na Daraí, atá suite ar imeall bhaile Cheatharlach, mar cheann sprice coiteann do 

chuairteanna siúil agus oideachais. Tá bealaigh siúil ciorclacha daite ann d’fhaid éagsúla le 

dromchlaí insroichte den scoth agus grádáin éasca ann. Tá an pháirc mar thalamh foraoise 

speiceas-measctha aibí de thimpeall 50 heicteár, le feá, dair, Péine Albanach, giúis gheal, 

leacóg agus seiceamar den gcuid is mó ann. Tugann cóngaracht na mbealach siúil do 

bailiúchán forleathan raithneach, caonach agus flóra foraoise deis idéalach don gcuairteoir 

idirghníomhú leis an nádúr. Soláthraíonn na locha agus é sin atá mórthimpeall orthu, le 

héagsúlacht saibhir fiabheatha acu, gnáthóga d’ealaí agus do lachain, faid is go dtugann na 

hoileáin fothain do a lán éan fiáine agus géime. 

 

Cé go bhfuil Ceatharlach beag i méid, tá réimse leathan radharc ann agus soláthraíonn na 

sléibhte, na gleannta abhann áille agus an t-uiscebhealach inseolta taithí do chuairteoirí atá 

éagsúil agus suimiúil. 

 

8.4.1 Ceantair Fhoraoise 

Coillte an eagraíocht reachtúil atá freagrach as bainistíocht foraoiseacha poiblí na hÉireann. 

Ceadaíonn polasaí “foraois oscailte” Choillte don gcuairteoir teacht ar cheantair fhoraoise 

agus taitneamh a bhaint astu. Tá na ceantair fhoraoisí is suimiúla agus is éagsúla laistigh den 

gcontae suite sa Bheitheánach, i mBaile Beag, i mBaile Uí Chruinneagáin, i gClais 

Ghainimhe agus ar fhánaí Sliabh Laighean, faid is go bhfuil ceann de na plandlanna is mó na 

hÉireann agus Ionad Síl Náisiúnta na hÉireann suite i mBaile an Teampaill. Cé nach bhfuil 

aon áis turasóireachta sonrach ag aon cheann de na suíomh thuas, in ainneoin san léiríonn 

siad deiseanna tábhachtacha le haghaidh réimse éagsúil gníomhaíochtaí turasóireachta sa 

dtodhchaí de bharr a réimse speiceas fáschoill agus an éileamh amhairc. Cruthaíonn na 

ceantair fhoraoise díreach timpeall Sliabh Laighean agus Na Staighrí Dubha agus ó dheas i 

dtreo Clais Gainimh cúlra pléisiúrtha agus táid mar fhócas lárnach bealaigh siúl fada Slí 

Laighean agus na Bearú. 

 

Tá an chuid is mó de na cuairteoirí siúil ag siúl go Contae Cheatharlach anois mar siúlóirí ó 

am go chéile atá ag lorg siúlóidí ciorclacha de 1.5 – 4.5 uaireanta cloig ar fhaid, i gceantair 

d’ard-luach conláiste agus fisiceach sa chás gur féidir leo idirghníomhú le muintir na háite 

agus taitneamh a bhaint as an tsíocháin atá ann. Ar an gcaoi seo, déanfaidh Comhairle Contae 

Cheatharlach iarracht rochtain a fheabhsú ar an dtáirge siúil den scoth san chontae, trí 

fhorbairt siúlóidí ciorclacha ag comhoibriú le scairshealbhóirí cuí. D’fhorbair Comhairle 

Contae Cheatharlach bealach ciorclach ag Páirc Fhoraoise Páirc Dharach. Bhí Siúlóidí 

Talamh Foraoise Pháirc Darach leagtha amach chun cuimsiú a dhéanamh ar an réimse is 

leithne gnéithe nádúrtha, ag leathnú ós cionn 4cm, le Ciorcal Coill Butler (700m), Cosán an 

Locha (800m), Rian Clúdach an t-Sionnaigh (1100m) agus Rian Oileán Saileach (1700m) san 

áireamh. Bhí siúlóid chiorclach forbartha ag Páirtíocht Forbartha Chontae Cheatharlach ag 

Foraois Chloch Ghrianáin ag soláthar radhairc lánléargais trasna Contae Cheatharlach. 

Leanfaidh an tÚdarás Áitiúil ag tabhairt tacaíochta d’fhorbairt áiseanna turasóireachta i 

gceantair fhoraoise. 

 

8.5 ACMHAINNÍ CULTÚRTHA 
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Tá cultúr agus oidhreacht na hÉireann tábhachtach dá haitheantas turasóireachta agus bhí sé 

mar bhun-eilimint i gcónaí do ghníomhaíochtaí an lucht saoire nuair a bhíodar anseo. Tá a lán 

le tairiscint ag Ceatharlach dá chuairteoirí maidir leis seo. 
 

8.5.1 Creideamh – Suímh Eaglasta, Séipéil, Eaglais, Misinéirí 

Tá Rian na Naomh déanta suas de 3 bhealach tiomána Scartha agus eatarthu clúdaíonn siad 

Contae iomlán Cheatharlach agus tá 51 mealladh eaglasta ann. Tá a lán acu go bhfuil 

tábhacht náisiúnta leo mar an Slí an Dorais Rómhánaigh ag Cill Uisean, an Eaglais 

mheánaoiseach Sean Laighean agus suíomh mainistreach Naomh Mholing. 

 

Tá roinnt suíomh eaglasta luath le tábhacht mór leo, chomh maith, i gContae Cheatharlach 

leis an ceann is tábhachtaí mar Eaglais Naomh Molaise i Seanleithghlinn agus na 

lonnaíochtaí mainistreacha ag Naomh Moling, Cill Uisean agus Cluain Mhór, agus dátaíonn 

siad go léir siar go dtí an 6ú agus 7ú céad. Cuirfidh Comhairle Contae Cheatharlach chun 

cinn forbairt soghonta Naomh Moling agus suímh eaglasta eile, i gcomhréir lena bhfeidhm 

bhunaidh mar ionaid le haghaidh spioradáltachta agus adhradh reiligiúnach. Bhunaigh 

Naomh Moling, 614 – 646, mainistir ag Naomh Moling a glaoitear Ros-Broc (Coill an 

Bhroic) air. Bhí muileann arbhair aige dá mhainistir agus thochail sé cúrsa uisce míle ar fhaid 

lena lámha féin chun cumhacht a sholáthar dá mhuilinn. Chuir sé críoch le cíos Bóramha a 

bhí mar cháin leatromach a bhí curtha ar mhuintir Laighean ag Ard Rí na hÉireann. Dhein sé 

a lán míorúiltí le linn a shaoil agus a thréimhse i Naomh Moling. Tá roinnt séipéil, foirgnimh 

teaghlaigh, Cros Ard eibhir ón 9ú chéad, Tobar agus Muileann Naomh Moling agus bonn túr 

cuartha san áireamh sna fothracha Mainistreach. Tá Naomh Bhréanainn, Eoin agus Colm 

Cille i measc naomh eile a bhaineann le sean Naomh Moling. 
 

Tá séipéal beag cois bhóthar de dhearadh simplí i gCillfhoirtchearnáin in aice leis an Bhuiríos 

agus bhunaigh Naomh Fhortchern é déanach san 5ú chéad, ach meastar go ndátaíonn na 

fothracha reatha gan díon go dtí an 8ú nó an 9ú chéad. 
 

Dátaíonn Coláiste Naomh Phádraig agus Eaglais Cheatharlach, atá suite i mBaile 

Cheatharlach, siar go dtí an 18ú agus an 19ú céad faoi seach, agus tá an dá cheann acu 

tábhachtach ó thaobh reiligiúin agus ailtireachta de, faoi seach. 
 

Tá Eaglais Cuimhneacháin Adelaide mar gheam 20ú chéad atá suite i sráidbhaile Míseal. Bhí 

sé tógtha mar mhion-dealbh d’Eaglais Salisbury agus tá a lán gnéithe de shuim ann agus 

eachtraí léirithe gloine dhaite breátha den dtuath mórthimpeall. 
 

Tá idirdhealú uathúil ag an dTulach i stair reiligiúnach na hÉireann de bharr gur ansin a 

bhunaigh Dr. Daniel Delaney, Easpag Chill Dara agus Laighean, dhá ord reiligiúnacha – 

Deirfiúracha Naomh Bhríd agus Deartháir Naomh Phádraig in 1808. Tá an dá phobal gafa 

fós, dhá chéad ina dhiaidh san, le hobair misinéara mórthimpeall an domhain. Ina theannta 

san, tá roinnt reiligí mórthimpeall an chontae ina thábhacht stairiúil agus reiligiúnach mór sa 

mhéid is gur bhfiú iad a chothabháil ar bhonn seasta. 
 

Cé go mbaineann Ceatharlach taitneamh as oidhreacht eaglasta den scoth, tá teacht ar agus 

idir-mhíniú roinnt de na suíomh réasúnta lag, mar sin ag cur teorann ar na buntáistí 

turasóireachta féidearthachta. Tá moltaí chun déileáil le seo agus é a shocrú imlínithe ins an 

straitéis forbartha táirge molta, atá sa chaibidil seo níos déanaí. 
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8.5.2 Oidhreacht – Caisleáin, Tithe Stairiúla 

Tá timpeall 100 caisleán le fáil i gContae Cheatharlach, leis an gcuid is mó díobh i 

bhfothracha anois leo san i mBaile Muáin, i mBaile an Locháin, i gCeatharlach agus i 

Leithghlinn an Droichid. Níl siad, ina staid reatha, chomh maith san leis na cinn i gcontaetha 

comharsanúla. In ainneoin san, tá na caisleáin seo mar iarsmaí suimiúla d’am caite 

Cheatharlach agus seasann siad do ghnéithe tábhachtacha de tháirge turasóireachta 

oidhreachta agus cultúrtha an chontae. 

 

 

Turasóireacht – Cuspóir 2 

Beidh sé mar aidhm ag Comhairle Contae Cheatharlach rochtain poiblí ar chaisleáin agus ar 

shuímh stairiúla eile mórthimpeall an chontae a fheabhsú. 

 

 

 

D’fhéadfadh Contae Cheatharlach éileamh a chur ar an dteideal an contae is athfhorbartha in 

Éirinn. Bhí suas go seasca teach athfhorbartha mar ghnéithe ceannasacha i dtírdhreach 

ailtireachta an chontae suas go deicheanna luatha an 20ú chéad. Cé nach bhfuil ach trí chlann 

ina gcónaí fós ina mbailte dúchasacha, tá iomlán ard de 40 teach lonnaithe fós. Tá na scéalta 

timpeall roinnt de na tithe seo suimiúil agus athchomhaireann siad réimse saibhir ócáidí 

pearsanta agus stairiúla, i roinnt cásanna ag réisiú tréimhse ós cionn 400 bliana ón 16ú chéad 

ar aghaidh. Táid seo a leanas san áireamh i dtithe príomha le suim bainteach leo atá an 

dtalamh nó na tithe féin ar oscailt don bpobal faoi láthair: 

 

• Gairdíní Alamount, an Tulach, Co. Cheatharlach – talamh amháin 

• Teach na Buiríse, Co. Cheatharlach – teach agus talamh oscailte 

• Gairdíní Balla agus Talamh Pléisiúrtha Gharrán Duckett, Ceatharlach – talamh 

amháin 

• Teach Cnocán Woleseley, an Tulach, Co. Cheatharlach – talamh amháin 

• Eastáit Lios na hUamhanach, Ráth Bhile, Co. Cheatharlach – oscailte le haghaidh 

cíosa príobháideach, póstaí búitíc agus ócáidí saincheaptha 

• Caisleán Huntington, Cluain na nGall, Co. Cheatharlach – teach agus gairdíní oscailte 

agus tá ócáidí saincheaptha ar siúl ann i rith na bliana 

• Mainéar Bhaile Uí Chaollaí, Co. Cheatharlach – teach agus talamh oscailte agus 

láthair le haghaidh póstaí 

 

Thóg Comhairle Contae Cheatharlach, agus iad ag tabhairt faoi ndeara an féidearthacht mór a 

bhaineann leis na tithe mionuaisle seo d’fhorbairt turasóireachta, úinéireacht foirmiúil an 

árais Gotach fothrach seo de Gharrán Ducketts i Meán Fhómhair 2005, iar-bhaile clann 

Duckett. Chuige seo, fuaireadar dhá sean-ghairdín le balla agus an ceantar talún pléisiúrtha i 

dteannta leis an áras Gotach fothrach a shocrú. D’oibrigh an Chomhairle, chomh maith, i 

gcomhoibriú leis OOP maidir le Teach agus Gairdíní Altamont agus in Eanáir 2014 tharla 

críoch trasnaithe dlíthiúil an t-suímh go dtí an stáit. Leanfaidh Comhairle Contae 

Cheatharlach ag aithint, ag moladh do agus ag tabhairt tacaíochta d’fhorbairt tithe dá leithéid 

le haghaidh forbartha turasóireachta. 

 

Tá gairdíní den scoth ag roinnt de na tithe stairiúla thuasluaite a chruthaíonn cuid de Rian 

Gairdín Cheatharlach. Tá an rian seo déanta suas de 18 láthair mórthimpeall an chontae, ach 

meastar go bhfásfaidh sé níos mó sa ghearr-théarma. Tá sean-gairdíní den scoth a bhí 
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athchóirithe agus cothaithe le linn na mblianta san áireamh sa rian, mar thalamh Teach 

Altamont a chur fáilte roimh 52,000 cuairteoir i 2012, ag imlíniú suim sa mhealladh seo. 

 

8.5.3 Áiteanna Breithe Stairiúla 

Tá cáil ar Chontae Cheatharlach as ucht na heisimircigh cáiliúla agus na daoine a tháinig ina 

ndiaidh go raibh tionchar mór acu ar shaolta eacnamaíochta, polaitiúla agus reiligiúnacha a 

mhuintir féin agus tíortha eachtracha. D’fhéadfadh sráidbhailte Leithghlinn an Droichid 

éileamh a chur ar an uimhir is mó eisimircigh cáiliúla b’fhéidir le Cairdinéal Moran, John 

Tyndall agus an Captaen Myles Keogh go léir ón gceantar áitiúil ón dtús. 

 

Tá Walt Disney agus níos déanaí fós Frank O’ Meara, Michael Flatley agus Patrick Bergin i 

measc sliochtaigh cáiliúla eile, agus is daoine iad a dhein éacht mór sa domhan ealaíona agus 

scannán. Bhí áit an-thábhachtach ag Pierce Butler agus Brian Mulroney i ndomhan na 

polaitíochta faid is gur bhain Fredrick York Wolseley agus George Bernard Shaw taitneamh 

as ceangail tábhachtacha leis an gcontae. 

 

Soláthraíonn na ceangail seo deiseanna turasóireachta i bhfoirm Scoileanna Samhraidh nó 

comhdhálacha téama. Ina theannta san, ba chóir go mbeadh athchóiriú foirgnimh nó suímh 

tábhachtacha a bhaineann le daoine dá leithéid molta, leis an Reilig i gCluain Meilsí ina 

bhfuil sinsearaigh Walt Disney curtha, mar shampla maith. 

 

8.5.4 Déantáin Seandálaíochta 

Liostálann Fardal Seandálaíochta Chontae Cheatharlach (1993) 807 suíomh a théann ó 

lonnaíochtaí cré-umhaois go galláin agus mótaí Normannacha agus bábhúin. Níl an chuid is 

mó de na suíomh seo insroichte go héasca don gcuairteoir, ach, tá a lán acu de thábhacht 

dóthanach chun aird náisiúnta agus idirnáisiúnta a bhaint amach. Tá na dolmain ag Cnoc an 

Bhrúnaigh agus ag Baile Eireoil i gceist leo seo, agus ceaptar go gcruthaíonn siad cuid de 

charn de 10 thuama Cheatharlach agus na lonnaíochtaí agus na caisleáin eaglasta a bhí 

imlínithe cheana. 

 

Tá OOP in úinéireacht nó i seilbh caomhnóireacht 15 leachta i gContae Cheatharlach go 

bhfuilid seo a leanas san áireamh: 

1. Cloch pollta ag Áth Fhád 

2. Caisleán Bhaile an Locháin 

3. Caisleán Bhaile Muáin 

4. Móta Ráth Bhile agus Tulach Cré-umhaois An Chnoic Rua (faoi chaomhnóireacht) 

5. Dolmain Choc an Bhrúnaigh 

6. Caisleán Cheatharlach 

7. Móta an Chaisleán Mhóir agus leac cros (faoi chaomhnóireacht) 

8. Teach túr, Cill Fhoirtchearnáin, an Bhuiríos (faoi chaomhnóireacht) 

9. Dolmain Bhránóg na Sráide 

10. Teach túr (glaoitear an Caisleán Dubh air, Leithghlinn an Droichid – faoi 

chaomhnóireacht) 

11. Blogh cros i Leamhdhroim 

12. Cros san Urnaí 

13. Lonnaíocht meánaoiseach luath agus mainistreach ag Naomh Molaing 

14. Blogh reilige meánaoiseach i Srath Bó 

15. Cloch pollta ag Ard Breistin 
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Sé rochtain poiblí deimhnithe do gcuid is mó do na suíomh thuras cé go bhfuil áiseanna 

turasóireachta réasúnta bunúsach. 

 

Dátaíonn Dún Ráth Gheal siar go dtí an 8ú chéad agus tá sé mar dhaingniú taobh chnoic 

forleathan le sraith balla coincréite slán ann. Meastar go mór go bhfuil sé mar cheann de na 

suíomh is tábhachtaí san Oir Dheiscirt. Ins an tochailt i 1969, bhí Ráth Gheal mar an chéad 

Siopa Oibre Cré-umhaois Déanach a bhí suite in Éirinn agus fuarthas ar a laghad 400 múnla 

cré ann. Cé go bhfuil sé suite i gCo. Chill Mhantáin, tá Dún Ráth Gheal suite cóngarach don 

dTulach agus, mar sin, tá gaol turasóireachta cóngarach aige le Ceatharlach. Tá féidearthacht 

ag forbairt todhchaí an t-suímh tacaíocht agus cabhair breise a thabhairt d’fhorbairt na 

turasóireachta i gcúinne thoir thuaidh Cheatharlach i slí an-mínitheach le bealach siúil 

féidearthachta ó Shlí Chill Mhantáin via Dún Gheal agus isteach sa dTulach le haghaidh 

lóistín agus seirbhísí do thurasóirí. 

 

8.5.5 Socraithe Stairiúla – Bailte agus Sráidbhailte 

Cuireann bailte cois abhann le droichid meánaoiseacha, bailte eastáit tógtha as cloch mar iad 

san san Urnáí, agus sráidbhailte taobh leiceann a gcarachtar aonarach féin le tírdhreach 

Cheatharlach. Meascann a leagan amach, a shuíomh geograife agus an ailtireacht suimiúil le 

céile chun éileamh turasóireachta mór a chruthú agus seasann siad do dhlúthchaidreamh agus 

atmaisféar bog an chontae. Cé go soláthraíonn na bailte níos mó eagar iomlán d’áiseanna 

cuairteora, níl comhlánú oiriúnach ag na bailte agus na sráidbhailte níos lú riachtanais 

láithreach an chuairteora a chomhlíonadh ina iomlán. 

 

 

Turasóireacht – Cuspóir 3 

Déanfaidh an Chomhairle a dhícheall tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt todhchaí lóistín agus 

conláistí turasóireachta feabhsaithe i mBailte agus i Sráidbhailte 

 

 

 

Meascann Slí Oidhreachta Sliabh Laighean, a bhí forbartha ag Comhairle Contae 

Cheatharlach tírdhreach lánléargais nádúrtha na Staighrí Dubha leis na bailte agus na 

sráidbhailte le cothabháil maith déanta orthu le hais an bhealaigh. Is bealach tiomána 75cm 

(47 míle) é tríd an dtuath nó deisceart tuaithe Cheatharlach, ag tógáil isteach na bailte agus 

sráidbhailte den Bhuiríos, Bun Clóide, Cill Damháin, Rátha Ana, Míseal, Fionnmhach agus 

Muine Bheag. 

 

Bhí céimeanna móra tógtha ag Údaráis Áitiúla Cheatharlach i gcomhoibriú le pobail áitiúla 

chun feabhas a chur ar chur i láthair fisiceach agus éileamh na mbailte agus na sráidbhailte 

flúirseacha mórthimpeall an chontae, trí an phróisis pleanála agus a thionscnamh Bród As 

d’Áit. Bhí dul chun cinn mór déanta agus bhain an turasóireacht tairbhe mór as dá bharr. 

 

Comhlíonann baile Cheatharlach go maith ar bhonn leanúnach ins an t-Sraith Bruscair 

I.B.A.L. ag tabhairt poiblíocht náisiúnta dearfach go dtí an contae. Léiríonn comórtais dá 

leithéid gur féidir le bród díomhaoin, nuair atá sé spreagtha, a bheith mar fhórsa cumhachtach 

do chur i láthair amhairc na mbailte agus na sráidbhailte, agus mar thoradh ar seo is féidir leis 

gníomhú mar luamhán d’uimhir cuairteora feabhsaithe agus do na leibhéil sásaimh ginearálta. 
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Turasóireacht – Cuspóir 4 

Déanfaidh Comhairle Contae Cheatharlach iarracht moladh agus tacaíocht breise a thabhairt 

d’fhorbairt bailte agus sráidbhailte bailte agus sráidbhailte an chontae, i dtandam le 

riachtanais agus cuspóirí a cónaitheoirí 

 

 

 

8.5.6 Bailiúcháin Saineolacha 

Léirigh plean 800 Cheatharlach a foilsíodh i 2000, Máistirphlean do Bhaile Cheatharlach, fís 

sibhialta de Cheatharlach don bhfiche aonú céad, ag aithint roinnt cheathrúna laistigh den 

mbaile, le Ceathrú Cultúrtha san áireamh, atá tar éis teacht chun cinn anois. Tá Iarsmalann 

Chontae Cheatharlach, atá suite ins an Ceathrú Cultúrtha seo, suite ins an iar-Chlochar 

Toirbhearta ar Shráid an Choláiste. Agus é suite i suíomh príomha lár bhaile, tá Leabharlann 

an Chontae agus an Oifig Turasóireachta suite sa bhfoirgneamh céanna. Bhí an iarsmalann 

mar chuspóir, chomh maith, den Straitéis Forbartha Turasóireachta. 

 

Bhunaigh agus oscail Cumann Staire agus Seandálaíochta Cheatharlach (CSSC) an 

Iarsmalann i 1973 agus i 2002 chuaigh Comhairle Contae Cheatharlach i gceannas ar 

oibríochtaí an Iarsmalanna, le Bord an Iarsmalanna ag déanamh réadtiomnú ar polasaithe an 

Iarsmalanna. 

 

I measc na ngnéithe atá á thaispeáint tá an puilpid lámh-snoite cáiliúil agus den scoth ón 19ú 

Chéad; an comhla thógála bunaidh ó Phríosún Cheatharlach a bhí úsáidte le linn an 19ú 

Chéad le haghaidh bhású poiblí; an píopa adhmaid leis an gCaptaen Myles Keogh, a 

maraíodh ag an gCath cáiliúil de “Little Big Horn” in 1876, doiciméid gur leis an eolaí 19ú 

Chéad John Tyndall a bhí mar an gcéad duine éifeacht an tí ghloine a aimsiú agus tá buaic ins 

na hAlpa ainmnithe ina dhiaidh; iarsmaí an toitín deiridh a chaith Kevin Barry, mac léinn 

leighis ó Chontae Cheatharlach a básaíodh i 1920 i bPríosún Muinseo, Baile Átha Cliath, as 

ucht a ról gCogadh Saoirse na hÉireann. 

 

Cuireann an iarsmalann go mór le bonneagar turasóireachta baile Cheatharlach agus 

soláthraíonn sé mealladh cuairteora neamhspleách ó thaobh aimsire de don lucht saoire. 

 

Tá léiriú uathúil i mBailiúchán an Teachín, atá suite in Ard Aitinn, de ghléasanna teaghlaigh, 

gramafóin, raidiónna, bréagáin agus giuirléidí teaghlaigh, a lán acu ag dátú siar go dtí go 

luath san 19ú chéad. 

 

Tá déantáin áitiúla in Iarsmalann an Tulaigh le bailiúchán d’earraí cuimhneacháin An t-

Athair Ó Murchú san áireamh ann in iar-Shéipéal mealltach, as chloch i nDroichead an t-

Sláine faid is go dtaispeánann an Ionad Oidhreachta ag Naomh Molaing réimse déantán 

áitiúla. Tá an Tulach mar bhaile, chomh maith, d’Iarsmalann an Easpaig Daniel Delany a 

chomóireann an t-Easpag Daniel Delaney agus na hoird reiligiúnacha de na Paitrígh agus na 

Brídíní a bhunaigh sé. 

 

Tá réimse taispeántán ins an Iarsmalann Mílítheach i gCeatharlach a bhaineann le stair 

mílítheach Cheatharlach faid is go mbaineann an Teachín Weavers i gCluain na nGall le stair 

an cheantair agus tá sé úsáidte ó am go céile le haghaidh léiriúcháin fíodóireachta, déanamh 
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ime agus déanamh aráin. Cuireann easpa uaireanta cloig oscailte seasta, léiriúcháin 

proifisiúnta agus spás dóthanach teorann mór le féidearthacht turasóireachta na mealltaí seo. 
 

Tá dhá Iarsmalann Contae/Cathrach oifigiúla déag in Éirinn ar bhonn Náisiúnta, feidhmithe 

ag Údarás Áitiúil, a oibríonn i dteannta le h-Iarsmalann Náisiúnta na hÉireann, go háirithe ins 

an aicme fríotha Seandálaíochta. Faoin Acht um Leachta Náisiúnta 1930 agus a leasúcháin, tá 

gach ábhar seandálaíochta a fuarthas gan aon úinéar le fios futhú mar shealúchas Stát na 

hÉireann. Tá na hábhair curtha i dtaisce le h-Iarsmalann Náisiúnta na hÉireann, ach ag an am 

gcéanna, trí an Stádas Comharthaithe, tugann an Iarsmalann Náisiúnta cumhacht do na h-

Iarsmalanna Cathrach/Contae an ábhar seandálaíochta a fuarthas a bhailiú ina gcontaetha faoi 

seach ar a son. Bhí Iarsmalann Chontae Cheatharlach mar an Iarsmalann Comharthaithe do 

Chontae Cheatharlach ó 2003. Mar sin, caithfidh na fríotha seandálaíochta (nó fríotha gur go 

bhfuil ceist fúthu) a bheith tuairiscithe laistigh de 4 lá (96 uaireanta cloig) d’aon ceann díbh 

seo a leanas; Coimeádaí Iarsmalanna, Iarsmalann Chontae Cheatharlach, Iarsmalann 

Náisiúnta na hÉireann nó an Stáisiún Gardaí is cóngaraí. 
 

8.5.7 Bealach Gordon Bennett 

Tógann Bealach Gordon Bennett daoine ar aistir stairiúil tríd an dtuath agus bailte agus 

sráidbhailte pictiúrtha laistigh de Cheatharlach, Cill Dara agus Laois. Tá an Bealach Gordon 

Bennett déanta suas de bhealach 166 cm (104 míle) a bhí déanta ag roinnt de na ? is fearr ar 

luasanna thar na bearta i 1903. Déanann comharthaí bóthar nua inaitheanta Bealach Gordon 

Bennett é mar thuras atá éasca é a leanúint trí Chontae Cheatharlach agus ag nascadh le Laois 

agus Cill Dara. Ceadaíonn an bealach do dhaoine tiomáint i gcéimeanna na gceannródaithe 

mótair faid is go mbaintear taitneamh as a lán de na mhealltaí agus radhairc cuairteora is fearr 

ar an tslí. 
 

 

Turasóireacht – Cuspóir 5 

Foirmligh, i dteannta le Fáilte Éireann, polasaí agus straitéis ar chomharthaí turasóireachta 

don gcontae 
 

 

8.5.8 Oidhreacht Cultúrtha Teangeolaíochta 

Bunaíodh Glór Cheatharlach i 2008 i dteannta le ceapadh Oifigeach Forbartha Gaeilge lár-

aimsire i gCeatharlach. Eagraíonn Glór Cheatharlach dhá fhéile príomha i gCeatharlach gach 

bliain, féile Dátheangach Fómhair a glaoitear Féile an Fhómhair agus Seachtain na Gaeilge 

mar chuid de cheiliúradh féile Lá Le Pádraig i Márta. Bíonn réimse leathan ócáidí ar siúl mar 

chuid de na féilte gach bliain ag tabhairt deis dóibh siúd a ghlacann páirt an teanga agus an 

cultúr a cheiliúradh faid is go dtugtar seans don bpobal áitiúil taitneamh a bhaint as na 

hócáidí agus an ceiliúradh éagsúil. 

 

Tá Féile an Fhómhair mar fhéile fómhair dátheangach a ritheann ar feadh deich lá i lár 

Deireadh Fómhair gach bliain. Thosaigh an fhéile seo ós cionn fiche bliain ó shin agus tá sé 

ag dul ó neart go neart ó shin. Tá ócáidí eagraithe i láthair éagsúla mórthimpeall bhaile 

Cheatharlach mar chuid de chlár an fhéile ag cruthú atmaisféar féile den scoth ar shráideanna 

Cheatharlach. Tá ócáidí eagraithe do gach aois ghrúpa le dráma, litearthacht, ealaíon, ceol, 

scéalta, pictiúrlann, grean-dráma agus siamsaíocht de gach sórt á dtairiscint. I dteannta san, 

nascann Féile an Fhómhair le Turasóireacht Cheatharlach le haghaidh Féile Siúil Fómhair 
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Cheatharlach agus tá siúlóidí oifigiúla eagraithe chuig a lán de na radhairc agus na meallta 

timpeall Chontae Cheatharlach. 

 

Bíonn Seachtain na Gaeilge ar siúl i mBaile Cheatharlach gach bliain i mí Márta mar chuid 

den gclár náisiúnta ag ceiliúradh Féile Lá Le Pádraig. Spreagann réimse spreagúil ócáidí na 

sráideanna le linn deich ag teacht suas go dtí Paráid an Bhaile ar Lá Le Pádraig. 

 

8.6 BIA, DEOCH AGUS EALAÍON DÚCHASACH 

 

8.6.1 Bia agus Deoch 

Tá turasóireacht bia aitheanta níos mó agus níos mó mar chuid tábhachtach den mhargadh 

turasóireachta cultúrtha le turasóirí ag lorg taithí údarach agus uathúil. Léiríonn turasóireacht 

bia deiseanna don gcontae sa dtodhchaí le tairgeoirí ag bua duaiseanna náisiúnta agus an 

ceantar ag casadh isteach mar áit le cáil air do bhia dúchasach de chaighdeán ard. Tá 

Ceatharlach ag cur marc síos i ndáiríre maidir le táirgeadh bia agus turasóireacht bia. 

 

Tá Féile Bia Cheatharlach ann, chomh maith, ‘Blas Cheatharlach’ atá ar siúl sa Samhradh 

agus i Nollag gach bliain a léiríonn bia agus ceardaíocht ó Chontae Cheatharlach i dteannta le 

haonaigh ceardaíochta agus bia a bhíonn ar siúl ar thalamh Garrán Duckett gach bliain. 

 

Bhí Ceatharlach mar ionad grúdaireachta mór san am atá caite agus thug bunú micrea-

ghrúdlann áitiúil an traidisiún seo ar ais isteach don gcontae. Táirgeann Comhlacht 

Grúdaireachta Cheatharlach, atá bunaithe i Muine Bheag i lár Gleann na Bearú le braich á 

fhás ann, beoir le duaiseanna buaite acu atá easpórtáilte timpeall an domhain. 
 

Soláthraíonn Margadh Feirmeoireachta Cheatharlach, a bhí bunaithe le tacaíocht ó 

C.A.N.D.O. agus LEADER Cheatharlach réimse bia bunaithe ar fheirm áitiúil faid is go 

dtugann sé deis do chuairteoirí idir-ghníomhú le daoine áitiúla agus táirgeadh de chaighdeán 

ard a cheannach i láthair bog agus neamhfhoirmiúil. Bíonn Margadh Feirmeoireachta ag 

Baile Cheatharlach gach maidin Sathairn agus tá roinnt Margaí Tuaithe bunaithe 

mórthimpeall an chontae, leis an Easca, Muine Bheag, an Tulach agus an Bhuiríos ina measc. 

Bíonn margaí ar siúl ag Margaí Tuaithe gach seachtain ar an Aoine agus/nó an Sathairn 

agus/nó an Domhnach. Tá Aonach Ceardaíochta agus Bia ar siúl, chomh maith, ón Aoine go 

dtí an Domhnach i nGarrán Duckett. 

 

Tá féidearthacht ag Ceatharlach, leis an fás reatha i margaí feirmeora agus tuaithe, le 

táirgeadh bia orgánach agus le slite beatha sláintiúla, turasóireacht bia a fhorbairt mar tháirge 

turasóireachta almóra trí a pháirtíocht i rianta bia áitiúla agus réigiúnacha, cruthú féile bia 

agus forbairt Ciorcal Bia Maith/Rian Bia. Tacóidh Comhairle Contae Cheatharlach le breis 

fhorbairt scoileanna cócaireachta, ionaid grúdaireachta agus margaí feirmeora/ceardaíochta. 

 

8.6.2 Obair Ealaíona 

Tá saibhreas de cheardaíocht bunaidh, traidisiúnta agus lámhdhéanta ag Ceatharlach le 

deileadh adhmaid, potaireacht, ceirmeacht, obair iarainn agus teicstílí san áireamh, go bhfuil 
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éileamh soiléir acu don gcuairteoir. Níl láthair lárnach sa chontae, áfach, do chuairteoirí chun 

féachaint ar cheardaíocht áitiúil agus iad a cheannach. D’oscail Dearadh Garrán Duckett, 

Ollmhargadh Ceardaíochta agus Bia go bhfuil ceantar léirithe miondíola ceardaíochta, ceithre 

siopa oibre ealaíona le deileadh adhmaid, gloine daite agus seodóireacht ann san áireamh ar 

thalamh Garrán Duckett, ach tá sé mar ard-aidhm go bhféadfadh sé seo a bheith mar ionad 

ceardaíochta seasta laistigh den gContae, de bharr nach bhfuil sé oscailte ach ón Aoine go dtí 

an Domhnach faoi láthair. 

 

 

Turasóireacht – Cuspóir 6 

Tacóidh Comhairle Contae Cheatharlach le forbairt ionad ceardaíochta seasta laistigh den 

gcontae 

 

 

 

8.7 EALAÍON, CULRÚR & SIAMSAÍOCHT 

 

Tá réimse leathan bainteach leis na háiseanna ealaíona, cultúrtha agus siamsaíochta i gContae 

Cheatharlach agus tá iarsmalanna, áiléir, amharclanna, leabharlanna, foirgnimh agus 

spásanna le tábhacht ealaíona agus cultúrtha bainteach leo, hallaí do chruinnithe, ionaid 

pobail agus ealaíona agus ionaid ceoil san áireamh iontu. Cuireann áiseanna dá leithéid le 

caighdeán saoil intleachtach, ealaíona agus sóisialta na ndaoine san Chontae. Is féidir leo 

daoine, turasóireacht, gnólachtaí agus jabanna a mholadh chuig ceantar agus uasghrádú a 

dhéanamh ar íomhá ceantar áitiúil, ag cabhrú le mothú áite a chruthú, ag cur uathúlacht áitiúil 

i bhfeidhm agus ag cabhrú le hathghiniúint comhshaol uirbeach. Is féidir leis na háiseanna 

féin slí a sholáthar le haghaidh rochtain agus tuiscint a chruthú ar shócmhainní oidhreachta, 

ealaíona, cultúrtha agus conláiste an Chontae. 

 

Tabharfaidh an Chomhairle tacaíocht d’fhorbairt trádála amharclanna, pictiúrlanna agus 

úsáidí cultúrtha agus siamsaíochta eile, le háiseanna ina thábhacht náisiúnta agus réigiúnach 

san áireamh i láir baile móra an Chontae faoi réir polasaithe eile sa Phlean. Tá ealaíon agus 

cultúr thar a bheith tábhachtach maidir le caipiteal sóisialta agus caithfear é a thuiscint maidir 

le leas ginearálta an phobail, agus ní maidir le heacnamaíocht nó turasóireacht ina aonar. 

 

Is féidir leis an ealaíon sa gcomhshaol fisiceach a bheith taispeánta i ndearadh na 

bhfoirgneamh agus i spásanna uirbeacha agus nuair is féidir, le páirtíocht an phobail. Is féidir 

le cruthú agus uasghrádú spásanna poiblí, bealaigh choisithe agus foirgnimh, ealaíon a 

ionchorprú isteach i ngach gné dá ndearadh agus dá bhforbairt. 

 

8.7.1 Deontas Gníomh Ealaíona 

Tugann Comhairle Contae Cheatharlach tacaíocht d’Ealaíontóirí Proifisiúnta (le Scríbhneoirí, 

Cumadóirí, Ealaíontóirí Amhairc &rl. san áireamh) atá ó Cheatharlach ón dtús nó a 

gcónaíonn i gCeatharlach faoi láthair, trí sparánachtaí a sholáthar atá deartha chun cabhrú le 

healaíontóirí ina gcuid forbartha proifisiúnta, i dtaobh chruthú ealaíona nó a gcuid ealaíona a 

thógáil go dtí an pobal. 
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8.7.2 Ceangail Ealaíona 

Is acmhainn ealaíona nua é Ceangail Ealaíona do chleachtóirí cruthaitheacha, d’aois 18 bliana 

nó níos mó, atá ina gcónaí i gceantair riarachán Contae Cheatharlach, Contae Chill 

Chainnigh, Contae Phort Láirge, Contae Loch Garman agus Contae Chill Mhantáin. Tá 

Ceangail Ealaíona comhordaithe ag Stiúrthóir Ceangail Ealaíona atá ag oibriú leis na cúig 

Oifigí Ealaíona Chontae. Tá an clár Ceangail Ealaíona bunaithe ar chomhairliú roinnt 

bhlianta le cleachtóirí cruthaitheacha agus grúpaí scríbhneoirí saineolaithe áitiúla le taighde 

leanúnach air agus tá sé tacaithe ag Comhairle Ealaíona na hÉireann. Tá i gceist ag Ceangail 

Ealaíona réimse seirbhísí proifisiúnta a sholáthar do chleachtóirí cruthaitheacha agus imlíniú 

a dhéanamh ar a n-iarrachtaí cruthaitheacha ins an réigiún seo do lucht féachana níos leithne. 

 

8.7.3 Scéim Céatadán don Ealaíon 

Tá ról tábhachtach ag an ealaíon inár gcomhshaol agus tá sé mar chuid tábhachtach anois den 

a lán ceantair uirbeacha. Tá comhshaol de chaighdeán ard tábhachtach do dhea-chaighdeán 

saoil agus tá ealaíon poiblí de chaighdeán ard riachtanach chun an comhshaol san a chruthú, 

is cuma an spás oscailte, foirgneamh poiblí, ospidéal nó áis oideachais é. 

 

Tá an Scéim Céatadán don Ealaíon mar dheis comhoibriú idir an ealaíontóirí agus an pobal sa 

chás go bhfuil ealaíon poiblí forbartha agus cruthaithe le húinéireacht áitiúil in aigne. Tá an 

Rialtas geallta d’ealaíon poiblí trí mhaoiniú a cheadú don scéim seo agus tá sé tar éis réimse 

saibhir oibreacha ealaíona a bhaint amach cheana féin mórthimpeall Baile Cheatharlach. 

 

8.7.4 VISUAL 

Tá an Ionad VISUAL d’Ealaíon Comhshaolach agus Amharclann George Bernard Shaw mar 

áis ildisciplíneach le hachar 3,130m² ann. Tá an ionad déanta suas d’amharclann ealaíona 

294-suíochán, ceithre spás gailearaí príomha (gailearaí príomha, gailearaí stiúideo, nasc-

ghailearaí agus gailearaí digiteach) i dteannta le háis beár amharclanna, bialann seirbhíse 

iomlán agus ceantair lamháltais. 
 

8.7.5 Amharclann Óige Chontae Cheatharlach 

Tá dráma do dhaoine óga aitheanta go leathan mar shlí praiticiúil daoine óga a bheith 

páirteach i gcomhshaol cruthaitheach. Féachtar ar pháirt a ghlacadh i ndráma óige mar shlí 

muinín a bheith ag duine agus mar ghné dearfach áis sóisialta agus féin-léiriú. Bhí sé 

bunaithe i 2001 agus is tionscnamh uile-chontae é Amharclann Óige Chontae Cheatharlach, 

agus tá sé le fáil do na daoine óga uile trasna Contae Cheatharlach. Tá trí grúpaí difriúla 

timpeall an Chontae agus iad go léir ag glacadh páirt sa dhrámaíocht trí Amharclann Óige 

Cheatharlach. 

 

8.7.6 Féile Ealaíona Cheatharlach (Éigse) 

Tá láithreacht seasta ag Féile Ealaíona Cheatharlach (Éigse) i Sráid Bhaile Átha Cliath 

Cheatharlach, acmhainn d’ealaíontóirí agus do dhéantóirí-ealaíona gach lá. Bhí sé bunaithe i 

1979 agus is é an ceann is sine de thrí fhoinse Ealaíona, siad na cinn eile Visual agus Oifig 

Ealaíona Cheatharlach. Glacann an féile páirt leis an bpobal i slí poiblí agus insroichte, ag 

sroich buaic i bhféile 10 lá ag tosach Meitheamh gach bliain. Léiríonn an féile clár ócáidí 
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beoga go bhfuil réimse dinimiciúil siamsaíocht agus ealaíon ann agus aistríonn sé 

Ceatharlach isteach i mol cultúrtha. Tá rud éigin ann do gach ball den gclann chun taitneamh 

a bhaint as, ag cur chun cinn éagsúlacht cultúrtha, spiorad pobail agus ag bunú Ceatharlach 

mar ionad breáthachta ealaíona. 

 

Siad féilte eile atá ar siúl mórthimpeall Ceatharlach ná Féile Ealaíona na Bearú, Taispeántas 

Talmhaíochta an Tulaigh, Féile Scríbhneoireachta agus Tuairimí sa Bhuiríos, Pátrún Naomh 

Molaing, Rás Gaile Fionnmhach, Aonach na Buiríse agus Féile Mhuine Bheag. 

 

 

Turasóireacht – Polasaí 1 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Moladh do sholáthar áiseanna ealaíona, cultúrtha agus siamsaíochta nua, go háirithe i 

gcodanna den gcontae atá laige i soláthar dá leithéid ann 

 An ealaíon a chothú agus a chur chun cinn go gníomhach i dtreo is go gcaomhnaítear 

is go bhforbraítear stair agus oidhreacht uathúil an chontae 

 Deimhin a dhéanamh de go bhfuil áiseanna agus gníomhaíochtaí Ealaíona, Cultúrtha 

agus Siamsaíochta insroichte ó thaobh téarmaí fisiceacha agus eacnamaíochta 

 Soláthar ealaíona amhairc a chur chun cinn sa chontae 

 Oibriú i dtreo soláthar agus comhtháthú Ealaíon Poiblí mórthimpeall an chontae le 

tionscnaimh tacaíochta san áireamh gur thug gníomhaireachtaí eile fúthu 

 Leanúint ag aithint tábhacht na healaíona in aicmí forbartha pearsanta 

 Deimhin a dhéanamh de go bhfuil na háiseanna ealaíona agus cultúrtha uile atá in 

úinéireacht agus bainistíocht na Comhairle insroichte don bpobal níos leithne agus ról 

na n-ionad seo a chur chun cinn mar phointí focal don bpobal 

 Leanúint le clár uasghrádaithe fisiceach na spásanna ealaíona i leabharlanna timpeall 

an chontae, le háiléir ealaíona amhairc, áiseanna comhlíonta agus siopa oibre san 

áireamh 

 Tacú le hOifigeach Ealaíona an Chontae ar aon moladh forbartha gur dhócha go 

mbeadh tionchar aige ar na healaíona 

 Meabhraíocht poiblí agus páirtíocht sna hEalaíona a mhéadú i gcomhlíne le cuspóirí 

agus tosaíochtaí Plean Forbartha na hEalaíona agus faoi réir infhaighteacht airgeadais 

 Soláthar ealaíona poiblí a chur chun cinn, le healaíon sealadach agus dealbhóireacht 

san áireamh, trí mheicníochtaí mar iad san a thug an rialtas tacaíocht dóibh i dtaobh 

Scéim Chéatadán don Ealaíon agus don bpróiseas bainistíochta forbartha 

 Moladh do agus tacaíocht a thabhairt do chruthú agus léiriú oibreacha ealaíona i 

gceantair poiblí, le láthair cuí san áireamh laistigh den scéimh sráide, an fhaid is nach 

bhfuil aon fadhbanna do-ghlactha comhshaoil, conláiste, tráchta nó fadhbanna eile 

cruthaithe 
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8.8 GNÍOMHAIREACHTAÍ TURASÓIREACHTA I 

GCEATHARLACH 

8.8.1 Fáilte Éireann 

Sé Fáilte Éireann an tÚdarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta. Sé a ról tacaíocht a 

thabhairt don dtionscal turasóireachta agus oibriú chun Éire a choinneáil mar cheann sprice 

turasóireachta d’ard-chaighdeán agus iomaíoch. Soláthraíonn siad réimse tacaíochtaí gnó 

praiticiúla chun cabhrú le gnólachtaí turasóireachta bainistíocht níos fearr agus margú a 

dhéanamh ar a dtáirgí agus a gcuid seirbhísí. Oibríonn siad le gníomhaireachtaí stáit eile, 

chomh maith, agus eagraíochtaí ionadaíochta, ag leibhéil áitiúla agus náisiúnta, chun straitéisí 

a chur i bhfeidhm a bheidh tairbheach do thurasóireacht na hÉireann agus do gheilleagar na 

hÉireann. 

 

8.8.2 Turasóireacht Cheatharlach 

Sé is Turasóireacht Cheatharlach ná an comhlacht margaíochta agus turasóireachta do 

Chontae Cheatharlach, agus sé a sainchúram méid an lucht saoire baile agus thar sáile go dtí 

an contae a mhéadú agus uasmhéadú a dhéanamh ar bhuntáistí geilleagrach mar thoradh air 

vis-à-vis cruthú jabanna agus ioncam do chontae iomlán Cheatharlach. 

 

Tá sineirgí cóngaracha ann idir Údarás Áitiúil Cheatharlach agus Turasóireacht Cheatharlach. 

Siad cuspóirí Turasóireacht Cheatharlach; 

 An táirge turasóireachta a chur chun cinn, a fhorbairt agus a riaradh ins an chontae ina 

iomlán (uirbeach agus tuaithe) 

 Straitéis mhargaíochta a fhorbairt go bhfuil i gceist aige meabhraíocht a ghiniúint de 

Cheatharlach mar cheann sprice turasóireachta, sa mhargadh agus i measc mhuintir 

Cheatharlach 

 Táirgí a aithint, a fhorbairt agus a chur chun cinn a mhéadóidh trácht turasóireachta i 

gcomhoibriú leis na gníomhaireachtaí cuí, le daoine aonaracha agus le heagraíochtaí i 

dteannta le contaetha comharsanúla 

 Díriú ar chodanna den margaidh a thugann an fhéidearthacht is mó faid is go n-

uasmhéadaítear an fhaid ama a chaitear agus an caiteachas ag turasóirí i gceantar 

Cheatharlach 

 Íomhá uathúil agus an t-aitheantas branda a chur chun cinn do Chontae Cheatharlach 

a léiríonn go cothrom an táirge turasóireachta atá á thairiscint ag an gContae 

 Díriú ar dheighleoga margaidh a thairiscíonn an féidearthacht is mó faid is go n-

uasmhéadaítear an faid ama a chaitear agus an caiteachas ag turasóirí i gceantar 

Cheatharlach 

 

Turasóireacht – Polasaí 2 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Mothú nuálaíochta agus fiontraíochta méadaithe a chur chun cinn agus a chothú san 

earnáil turasóireachta 

 Moladh do agus tacaíocht a thabhairt do chomhordú, comhghreamú agus ceangail 

méadaithe idir ghníomhaireachtaí mar Fháilte Éireann (Réigiún an Oir Dheiscirt), 

Uiscebhealach na hÉireann agus Údarás Réigiúnach an Oir Dheiscirt (ÚROD) 

 Cosaint a thabhairt do na hacmhainní nádúrtha ar a bhfuil turasóireacht bunaithe orthu 

trí chur i ngníomh polasaithe maidir le cosaint acmhainne; measúnú carachtar 
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tírdhreacha; ceantair ailtireachta caomhnaithe; caighdeán uisce; bithéagsúlacht 

 Moladh do, tacaíocht a thabhairt, éascú ar agus cur chun cinn forbairt agus leathnú 

turasóireachta tuaithe le hagri-thurasóireacht, éicea-thurasóireacht, lóistín teach 

feirme, feirmeacha oscailte, feirmeacha peata, ionaid fálróide ar chapaillíní, éicea, geo 

agus glas thurasóireacht, suímh thurasóireachta thionsclaíocha agus forbairtí 

turasóireachta cosúla san áireamh, faoi réir na bhforbairtí seo ag léiriú ná beidh 

tionchar diúltach acu ar an gcomhshaol 

 Cur in áirithe nuair is féidir, talamh in aice le bainc abhann agus lochanna le haghaidh 

rochtana poiblí agus éascú a dhéanamh ar chruthú páirceanna líneacha chun freastal ar 

bhealaigh shiúil/rothaíochta faoi réir riachtanais Stiúrthóireacht na nGnáthóga agus i 

gcomhréir le pleananna bainistíochta gnáthóige do shuímh chomharthaithe 

 Oibriú le húdaráis chuí mar an RCORÁ/an tSeirbhís um Pháirceanna Náisiúnta agus 

Fiabheatha chun tacú le forbairt chonláistí caithimh aimsire Abhainn na Bearú agus na 

Sláine. Ba chóir aghaidh a thabhairt ar gach forbairt dá leithéid i gcomhréir le h-Alta 6 

agus 10 de Stiúrthóireacht na nGnáthóga agus faoi réir Measúnú Chuí 

 Oidhreacht chultúrtha, litearthachta, staire, seandálaíochta agus ailtireachta Chontae 

Cheatharlach a chur chun cinn mar dheiseanna giniúna turasóireachta 

 Féilte agus ócáidí spóirt a chur chun cinn chun méadú a dhéanamh ar phróifíl 

cultúrtha agus cineál saoil an chontae, agus nuair is cuí forbairt láthair nua a chur 

chun cinn chun óstaíocht a dhéanamh ar ócáidí dá leithéid agus é comhsheasmhach le 

caomhnú oidhreachta seandálaíochta agus ailtireachta agus cosaint an chonláiste 

chónaithe 

 Tacaíocht a thabhairt do ghlacadh fócas fo-réigiúnach chun comhthionscnaimh 

turasóireachta a fhorbairt idir chontaetha nasctha 

 Forbairt bunaithe ar thurasóireacht a threorú nuair is féidir, isteach i lonnaíochtaí 

reatha sa chás go bhfuil bonneagar dóthanach ann chun seirbhísiú a dhéanamh ar an 

fhorbairt agus sa chás gur féidir leis cabhrú le cothabháil seirbhísí tábhachtacha 

 Cosaint agus caomhnú na ngnéithe nádúrtha, forbartha agus cultúrtha san a 

chruthaíonn bonn mealladh turasóireachta an chontae agus iarracht teorainn a chur le 

forbairt a bheadh díobhálach do shócmhainní oidhreachta nádúrtha agus cultúrtha 

amhairc agus aitheanta 

 

 

 

8.9 IONAID AGUS CONLÁISTÍ 

 

Cuireann séasúracht isteach go mór ar earnáil turasóireachta Chontae Cheatharlach. Is féidir 

le turasóireacht a bheith soghonta don aimsir, rud gur féidir an bonn a bhaint 

d’inmharthanacht na turasóireachta san Chontae. Is féidir é seo a shocrú ábhairín le forbairt 

gníomhaíochtaí agus táirgí breise atá neamhspleách ó thaobh aimsire de mar ostáin d’ard-

chaighdeán, áiseanna fóillíochta, ionaid gníomhaíochta spánna agus laistigh, agus is rudaí iad 

seo gur féidir séasúr na turasóireachta a leathnú. Ba chóir go mbeadh gníomhaíochtaí ionad, 

lóistín cuairteora, ionaid léirmhínithe, siopaí oibre agus áiseanna miondíola atá ag friotháil ar 

an earnáil turasóireachta suite go ginearálta laistigh de lonnaíochtaí bunaithe, mar sin ag 

cothú ceangail láidre le réimse iomlán earnálacha eacnamaíochta agus trádála eile agus na 

pobail óstach a choinneáil. 
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Tá ganntanas teach soghluaisteachta/páirceanna carbhán/suímh charbhán mórthimpeall 

Chontae Cheatharlach. Beidh éileamh ar aon páirceanna/suímh d’úsáid dá leithéid atá 

ceadaithe nó go bhfuil cead á lorg dóibh sa dtodhchaí a bheith coimeádta ar chaighdeáin an-

ard, de bharr nuair nach bhfuil cothabháil cheart déanta orthu, is féidir leis na forbairtí seo a 

bheith ionsaitheach le féachaint orthu, go háirithe nuair atá siad measctha i gceantar amháin. 

Tá féidearthacht ag Ceatharlach, chomh maith, an margadh turasóireachta nideoige déanach 

de ghlampáil (campáil ) a mhealladh, rud atá ag eirí an-choitianta mórthimpeall na hÉireann. 

 

CAITHEAMH AIMSIRE AGUS CONLÁISTE 

8.10 ÁISEANNA CAITHIMH AIMSIRE AGUS 

SPÁSANNA OSCAILTE 

 

Comhlíonann spás oscailte réimse leathan ról i dtaobh uasghrádú a dhéanamh ar chaighdeán 

saoil na mbailte agus sráidbhailte tuaithe. Tá spás oscailte a chosaint le haghaidh a chuid 

buntáistí conláiste, éiceolaíochta, oideachais, sóisialta, pobail agus turasóireachta bunaithe go 

maith anois mar phrionsabail phleanála i measc Údarás Pleanála agus suimeanna níos leithne. 

Tá cosaint spás oscailte comhsheasmhach le prionsabail fhorbartha inbhuanaithe. Ní hamháin 

go bhfuil páirceanna imeartha, páirceanna, gairdíní agus spásanna oscailte neamhfhoirmiúla 

tábhachtach mar acmhainn chaithimh aimsire ach soláthraíonn siad ceantair ghlasa 

luachmhara, chomh maith, do dhorchlaí fiabheatha agus do ghnáthóga, gníomhaíonn siad mar 

mhaoláin idir úsáid talún coimhlinte, uasghrádaíonn siad conláiste amhairc go háirithe i 

gceantair fhorbartha agus cabhraíonn siad le sláinte agus le caighdeán saoil na saoránach. 

 

 

Caith. Polasaí 1 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 A chumhacht a úsáid faoi na hAchtanna um Phleanáil & Fhorbairt deimhin a 

dhéanamh de go bhfuil spás oscailte agus áiseanna caithimh aimsire dóthanacha 

soláthraithe do gach grúpa den daonra ar fhaid áiseach óna mbailte agus óna n-

áiteanna oibre 

 Comhoibriú le heagraíochtaí forbartha áitiúla, le grúpaí pobail, le coistí oideachais, 

agus le daoine eile i dtaobh áiseanna caithimh aimsire a fhorbairt mórthimpeall an 

chontae agus dul isteach i gcomh-eagraithe fiontar nuair is cuí do sholáthar áiseanna 

dá leithéid 

 

 

 

8.10.1 Cosaint Spás Oscailte 

De ghnáth, ní cheadóidh an tÚdarás Pleanála forbairt a bheadh ina chúis caillteanas 

páirceanna poiblí nó príobháideacha, páirceanna, spás imeartha leanaí, spás oscailte conláiste 

nó talamh atá criosach le haghaidh chúiseanna spás oscailte caithimh aimsire. D’fhéadfadh 

díolúine a bheith breathnaithe sa chás go bhfuil ceann amháin nó níos mó de na riachtanais 

seo a leanas sásaithe go léiritheach: 
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 Tá ró-sholáthar soiléir páirceanna imeartha nó spás oscailte laistigh den gceantar. Ba 

chóir go dtabharfadh sé seo aird ar riachtanais fhaid-théarmacha an phobail, an 

chineáil caithimh aimsire, an luach conláiste agus insroichteachta soláthar dá leithéid 

 Tá soláthar cúitimh malartach déanta atá insroichte agus de chaighdeán agus tairbhe 

cothrom nó níos mó don bpobal atá friotháilte ag an spás oscailte 

 Is féidir úsáid leanúnach, cothabháil agus uasghrádú cuí an chonláiste/na háise a 

bheith bainte amach sa t-slí is fearr le hathfhorbairt cuid bheag den suíomh i slí nach 

gcuirtear isteach go diúltach ar luach ginearálta spóirt, caithimh aimsire agus/nó 

conláiste na háise 

 Níl an suíomh léirithe le haghaidh úsáide malartach sa Phlean Forbartha nó i bPlean 

Ceantair Áitiúil 

 

Ní hamháin go bhfuil páirceanna imeartha, gairdíní agus spásanna oscailte neamhfhoirmiúla 

tábhachtach mar acmhainn caithimh aimsire ach soláthraíonn siad ceantair ghlasa 

luachmhara, chomh maith, do dhorchlaí fiabheatha agus gnáthóga, gníomhaíonn siad mar 

mhaoláin idir úsáid talún coimhlinte, uasghrádaíonn siad conláiste amhairc go háirithe i 

gceantair fhorbartha agus cabhraíonn siad le sláinte agus le caighdeán saoil na saoránach. Ní 

cheadóidh an Chomhairle Contae moltaí forbartha malartacha ach amháin sa chás go bhfuil 

sé bunaithe go soiléir nach bhfuil spás oscailte agus páirceanna imeartha riachtanach a 

thuilleadh le haghaidh a gcuspóirí bunaidh, agus gur bhreathnaigh an Chomhairle an gá le 

sórt eile spás oscailte caithimh aimsire agus conláiste sa cheantar áitiúil. 

 

8.10.2 Soláthar Spás Oscailte Poiblí 

Déanfaidh Comhairle Contae Cheatharlach a dícheall socrú a dhéanamh d’ordlathas 

páirceanna, spásanna oscailte agus ceantair chaithimh aimsire laistigh den gContae i dtreo is 

gur féidir leis an daonra páirt a ghlacadh i réimse leathan tóraíocht gníomhach agus éi-

ghníomhach laistigh d’fhaid éasca óna mbailte agus a n-áiteanna oibre. Meastar go bhfuil 

spás oscailte poiblí ina thábhacht ar leith maidir le haonaid chónaithe clanna chun deiseanna a 

sholáthar le haghaidh imeartha agus sóisialú. Is féidir le ceantair imeartha gníomhacha 

sonrach do leanaí a bheith soláthraithe mar chuid d’fhorbairtí cónaithe do shuímh bheaga i 

dteannta le suímh mhóra leathana. D’fhéadfadh trealamh socraithe a bheith san áireamh ins 

na ceantair imeartha seo mar luascairí, luasc cliabháin, timpealláin, bíomaí, frámaí 

dreapadóireachta ag soláthar deis don leanbh le haghaidh imeartha dúshlánach, spreagúil agus 

sóisialta. Baineann déagóirí tairbhe, chomh maith, as áiseanna caithimh aimsire speisialaithe 

mar pháirceanna scátála nó spás neamhfhoirmiúil do chairde chun teacht le céile i dteannta le 

háiseanna spóirt níos foirmiúla. Tá giomnáisiamaí lasmuigh do dhaoine fásta ag eirí an-

choitianta, lena lán de na hÚdaráis Áitiúla ag cur an chúraim orthu féin áiseanna dá leithéid a 

sholáthar i bpáirceanna poiblí reatha. Tá na giomnáisiam seo déanta suas de threalamh 

cleachta atá oiriúnach do gach sórt aimsire agus é le fáil do gach aoinne, is cuma faoina n-

acmhainn. Sí an aidhm a bhí taobh thiar de sholáthar giomnáisiamaí dá leithéid ná 

rannpháirtíocht poiblí a mhéadú sa chleachta agus sláinte poiblí a fheabhsú. Meastar go bhfuil 

sé praiticiúil iad a úsáid i rith na bliana go léir. 

 

Sé sain-chumas na Comhairle spás oscailte reatha agus áiseanna spóirt agus caithimh aimsire 

a chothabháil agus a uasghrádú i dteannta le háiseanna nua a sholáthar a oiriúnaíonn do gach 

leibhéal de chomhaire náisiúnta pleanála. 
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Leanfaidh Comhairle Contae Cheatharlach cur chuige straitéiseach le haghaidh fhorbartha 

conláiste spás oscailte agus soláthar caithimh aimsire, ag deimhniú go bhfuil na riachtanais 

reatha agus riachtanais na todhchaí sásaithe: 

 Treoraithe ag polasaithe agus ag moltaí cuí 

 Go léiríonn siad an gá ordlathas deiseanna spóirt agus caithimh aimsire a fhorbairt 

 Sprioctha go geografach 

 Forfheidhmithe agus curtha chun cinn ag na gealltóirí reachtúla uile sa cheantar 

 Maoinithe go cuí 

 

 

Caith. – Cuspóir 1 

Déanfaidh Comhairle Contae Cheatharlach iarracht, le cabhair ó Choistí Forbartha Pobail 

Áitiúla (CFPÁ), leis an mBord Forbartha Chontae Áitiúil agus leis an Páirtíocht Áitiúil 

Spóirt): 

 Uasghrádú a dhéanamh ar phleanáil spóirt agus caithimh aimsire ag leibhéal áitiúil trí 

Pháirtíocht Spóirt an Cheantair Áitiúil 

 Méadú a dhéanamh ar na leibhéil pháirtíochta áitiúla agus forbairt na ndeiseanna a 

chur chun cinn i dtreo is go mbeadh gach grúpa gafa le spórt agus le conláiste. Tá sé 

seo cuí, ach go háirithe, i gcás grúpaí le míbhuntáiste orthu agus sprioc-ghrúpaí 

sonracha mar dhaoine níos sine, cailíní agus mná, daoine le míchumas orthu, daoine 

dífhostaithe agus iad san atá ina gcónaí i bpobail le míbhuntáiste bainteach leo nó i 

ceantair go bhfuil easpa bonneagair chonláiste ann 

 Ceatharlach a chur chun cinn mar cheantar sláintiúil 

 Rochtain a fheabhsú do gach earnáil den bpobal, go háirithe iad san le míbhuntáiste 

sóisialta orthu ar réimse áiseanna spóirt, caithimh aimsire agus fóillíochta 

 Encourage where appropriate better use of existing facilities and assist in the 

provision of new facilities 

 Moladh nuair is cuí d’úsáid níos fearr a bhaint as áiseanna reatha agus cabhrú le 

soláthar áiseanna nua 

 Moladh d’áiseanna agus iad a sholáthar chun cumas a thabhairt do dhul chun cinn trí 

an chosáin spóirt de “bhunús, páirtíocht, comhlíonadh agus de ard-chaighdeán” 

 

 

 

8.10.3 Páirceanna Ceantair/Comharsanachta 

Beidh an soláthar caithimh aimsire ó lá go lá do phobail áitiúla soláthraithe ag sraith 

páirceanna ceantair nó páirceanna comharsanachta. Bíonn ‘Páirceanna baile’, go ginearálta, i 

láthair an-lárnach agus le teacht éasca orthu. Ba chóir go soláthróidís áiseanna le haghaidh 

chaithimh aimsire fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil i dtimpeallacht talamh páirce. Tá 

Páirceanna Baile suite i láthair na huaire i mBaile Cheatharlach, sa dTulach agus i Muine 

Bheag laistigh den gcontae. 

 

8.10.4 Páirceanna Áitiúla 

Tá sraith spásanna oscailte mórthimpeall cheantair fhorbartha na mbailte, gur féidir leo 

réimse spásanna caithimh aimsire neamhfhoirmiúla, fulangacha agus gníomhacha a sholáthar. 

Ba chóir go mbeadh cur chuige comhchosúil tógtha ins na sráidbhailte níos lú do chruthú 

glaise sráidbhailte nó conláiste comhchosúil i láthair lárnach. D’fhéadfadh sé seo comhthitim, 
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chomh maith, le spás oscailte níos mó gur féidir le háiseanna a bheith soláthraithe laistigh 

díobh. 

 

8.10.5 Abhainn na Bearú agus Spásanna Oscailte Líneacha féidearthachta eile 

Tá féidearthacht mhór ag Abhainn na Bearú, an t-Sláine agus Abhainn an Bhoirinn do spás 

oscailte agus do chaitheamh aimsire. Tá port na habhann agus na mánna tuile 

neamhfhorbartha don gcuid is mó, le heisceacht ag láthair áirithe i gceantair uirbeacha. 

 

Tá féidearthacht mhór taobh le Abhainn na Bearú, na Sláine agus Abhainn na Bóirne do spás 

oscailte líneach. Tá féidearthacht ann an spás oscailte a nascadh atá taobh le hAbhainn na 

Bóirne ar ais go dtí bealach siúil Abhainn na Bearú agus páirc comhchosúil a fhorbairt taobh 

le hAbhainn na Sláine agus ag nascadh na mbailte leis an dtuath mórthimpeall b’fhéidir. Tá a 

lán cúrsaí abhann mórthimpeall an chontae agus tá scóip ann gréasán de bhealaigh idir-

cheangailte a chruthú taobh leis na cúrsaí seo agus mar chuid de ghréasán bealaigh siúil agus 

rothaíochta. 

 

Tá Dorchla na Bearú mar shócmhainn nádúrtha tábhachtach do Chontae Cheatharlach le 

féidearthacht mhór ann do thurasóireacht agus caitheamh aimsire, faoi réir chur chuige 

inbhuanaithe do gach forbairt. Soláthraíonn an Dorchla deiseanna ar leith do; 

 Bhádóireacht agus forbairt cúrsála 

 Shuímh suimiúla Nádúir agus Fiabheatha 

 Thurasóireacht chultúrtha 

 Ghníomhaíochtaí taobh le rianta turasóireachta 

 Uasghrádú Bealach na Bearú agus Rian Slí Laighean Theas agus siúlóidí taobh leis na 

línte iarnród mar Tharbhealach na Buiríse 

 Iascaireacht agus Slat-iascaireacht 

 

 

Caith. Cuspóir 2 

Ba chóir go mbeadh gach bealach rothaíochta nó siúil measúnaithe i gcomhréir le 

measúnachtaí comhshaoil cuí le Measúnacht Treoir maidir le Gnáthóga san áireamh 

 

 

 

8.11 ÁISEANNA FÓILLÍOCHTA AGUS SÓISIALTA 

Tá áiseanna fóillíochta agus sóisialta thar a bheith tábhachtach do leas agus d’fheidhmiú 

phobail Ceatharlach. Tá áiseanna fóillíochta istigh agus amuigh, scoileanna, séipéil, siopaí, 

hallaí pobail, clinicí sláinte, talamh reilige &rl. i gceist le háiseanna dá leithéid. Sé ról an 

Údaráis Phleanála talamh dóthanach a chur i leataoibh laistigh de láir na mbailte chun 

éileamh todhchaí dóighiúla ar bhonneagar pobail a shásamh. Sé ceann de na dúshláin 

phríomha maidir le soláthar an bhonneagair seo ná é a bheith soláthraithe in am i gcónasc le 

tithíocht nua. Déanfaidh an Plean Forbartha i dteannta leis na Pleananna Ceantair Áitiúla an 

fhadhb seo a réiteach trí sholáthar áiseanna pobail a nascadh le méadaithe sa daonra cónaithe. 

Sé an rogha is fearr don Údarás Pleanála ná go n-éascóidh foirgnimh réimse úsáid pobail 

comhoiriúnacha, mar sin ag léiriú an deis d’úsáid il-chuspóra. 
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Tá fhios ag Comhairle Contae Cheatharlach faoin bhféidearthacht cónaithe mór atá le fáil ins 

na ceantair shléibhe, ar na cnoic agus i ngleannta abhann an chontae agus lasmuigh dá 

theorainn. Comhoibreoidh an Chomhairle leis na húdaráis in aice láimhe agus le páirtithe eile 

le suim acu mar Fháilte Éireann, an Taisce, sléibhteoireacht, clubanna cluiche, agus 

eagraíochtaí cuí eile chun féidearthacht na gceantar seo a chosaint agus forbairtí cuí a bhaint 

amach faoi mar agus nuair a cheadaíonn acmhainní é a dhéanamh. Bheadh leagan amach 

siúlóidí, cosáin srianta, pointí rochtana do shrutháin agus lochanna, bóithre rochtana nua agus 

carrchlóis, leataoibh agus suímh phicnic, seantáin dreapadóireachta agus ostáin i gceist le 

forbairtí dá leithéid. 

 

8.11.1 Prótacal d’ Fhorbairt Áiseanna 

D’fhéadfadh sé tarlú nach bhfuil soláthar áiseanna nua mar an rogha is fearr de bharr go 

bhféadfadh sé a bheith níos oiriúnaí uasghrádú, athnuachan agus feabhas a chur ar áiseanna 

reatha, go háirithe i lonnaíochtaí bunaithe. Beidh prótacal le haghaidh fhorbartha áiseanna 

úsáidte chun deimhin a dhéanamh go mbíonn an fhorbairt ar siúl ar bhonn ordúil agus 

inbhuanaithe. 

Ba chóir go mbeadh an prótacal seo a leanas breathnaithe mar chur chuige de réir a chéile 

d’áiseanna a fhorbairt nó a fheabhsú; 

 Áis as úsáid nó nach úsáidtear ró mhinic a chur in úsáid. D’fhéadfadh sé seo a 

bheith mar halla spóirt nó halla pobail as úsáid nach bhfuil úsáidte d’áiseanna 

caithimh aimsire nó spóirt. 

 Úsáid níos fearr/níos minice a bhaint as áiseanna spóirt reatha. Mar shampla, bain 

dé-úsáid as scoil reatha i dtreo is gur féidir leis a bheith úsáidte lasmuigh de 

huaireanta cloig scoile agus ag deireadh seachtainí 

 Feabhas a chur ar ghnáthaimh bhainistíochta laistigh d’áiseanna reatha. 

D’fhéadfadh sé seo a bheith breathnaithe mar an deis deiridh áiseanna a fheabhsú sula 

dtugtar aghaidh ar oibreacha fisiceacha 

 Áiseanna a athnuachan laistigh den lorg coise reatha. Ní éileoidh sé seo cead 

pleanála de ghnáth agus is rogha é sula leathnaítear áiseanna reatha go fisiceach. 

D’fhéadfadh ballaí/páirceanna reatha a chorraí sula bhfreastalaítear ar úsáid eile a 

bheith i gceist le seo 

 Áiseanna reatha a leathnú. D’fhéadfadh áiseanna a leathnú go fisiceach a bheith i 

gceist le seo i dteannta le lorg coise na háise spóirt reatha. D’fhéadfadh freastal ar 

spórt eile a bheith i gceist (i.e.) páirceanna nua seachas páirceanna roinnte a sholáthar 

 Áis aonarach nua a sholáthar. Ba chóir go mbeadh sé seo breathnaithe mar an rogha 

deiridh a luaithe is atá taiscéal déanta ar na roghanna uile thuas 

 

8.11.2 Caitheamh Aimsire Lasmuigh faoin dTuath 

Ceadóidh an Chomhairle moltaí forbartha de ghnáth d’úsáid caithimh aimsire lasmuigh faoin 

dtuath sa chás go bhfuil an critéar uile seo a leanas sásaithe: 

 Ná beidh sé ina chúis damáiste do shuímh atá de thábhacht caomhnaithe nádúir nó do 

ghnéithe oidhreachta seandálaíochta agus forbartha 

 Na beidh sé ina chúis caillteanais na talún talmhaíochta is fearr agus is il-úsáideach 

 Ná beidh sé ina chúis díobhála do chruth agus do charachtar na tírdhreacha áitiúil 

agus gur féidir leis suí isteach go héasca i pé rud atá timpeall air trí thairbhe a bhaint 

as fásra agus/nó topagrafaíocht reatha 
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 Ná cuirtear isteach ar chonláiste na ndaoine atá ina gcónaí in aice láimhe nó ar 

thaitneamh úsáideoirí tuaithe eile de bharr nádúr, scála, méid, minicíocht nó am na 

ngníomhaíochtaí caithimh aimsire molta le haon fhothram a fhéadfadh bheith ginte 

san áireamh 

 Go bhfuil aon fhorbairt forbartha coimhdeach beag i scála, deartha go ard-chaighdeán 

agus báúil don gcomhshaol mórthimpeall i dtaobh an t-slí atá sé suite, an leagan 

amach agus an chóireáil tírdhreacha 

 Go bhfuil breathnú tugtha do rochtain na háise molta trí iompar seachas an gluaisteán 

príobháideach 

 Gur féidir leis an ngréasán bóthair áitiúil an trácht breise a láimhseáil a ghinfeadh an 

moladh agus go bhfuil eagraithe sásúla soláthraithe do rochtain, do pháirceáil, do 

dhraenáil, do bhruscar agus do shéarachas 

 

8.11.3 Áiseanna Spóirt Diana 

De ghnáth, ceadóidh an Chomhairle moltaí forbartha d’áiseanna spóirt diana sa chás go 

bhfuilid seo a leanas uile sásaithe: - 

 Go bhfuil an moladh comhoiriúnach le criosanna an Phlean Fhorbartha 

 Nach bhfuil aon tionchar díobhálach ar an gconláiste cónaithe 

 Go bhfuil sé suite i slí atá insroichte dá dhobhar-dhaonra agus go dtugann sé tosaíocht 

do shiúl, do rothaíocht agus d’iompar poiblí agus ná gineann sé leibhéil do-ghlactha 

tráchta 

 Go bhfuil sé deartha i dtreo is go n-íosmhéadaítear tionchar na fuaime agus truailliú 

tráchta 

 Nach bhfuil aon tionchar díobhálach mór ar an gcomhshaol nádúrtha nó ar ghnéithe 

oidhreachta seandálaíochta nó forbartha 

 Go bhfuil an moladh de dhearadh d’ard-chaighdeán agus go bhfuil meas aige ar agus 

go gcabhraíonn sé le carachtar a láthair agus scéimh an bhaile 

 Go bhfuil rochtain phoiblí soláthraithe 

 Tá áiseanna coimhdeacha soláthraithe mar áiseanna cúraim leanaí 

 

Sé atá san áireamh in áiseanna spóirt ná staid, ionaid fóillíochta, hallaí spóirt, linnte snámha 

agus áiseanna spóirt laistigh agus lasmuigh eile a sholáthraíonn réimse leathan 

gníomhaíochtaí i dteannta le háiseanna a mheallann uimhreacha móra daoine, go háirithe sa 

tráthnóna agus ag deireadh seachtainí. Go minic, gineann siad leibhéil arda fuaime, 

feidhmíonn siad ar feadh uaireanta cloig fada agus déanacha, meallann siad uimhir mór 

gluaiseachtaí feithicle agus is féidir leo ceantair pháirceála mór a éileamh. D’fhéadfadh 

ábhair bhuartha teacht suas, chomh maith, sa chás go bhfuil tuilsoilsiú molta. 

 

Ní cheadóidh an Údarás Áitiúil moltaí le haghaidh tuilsoilsiú áiseanna caithimh aimsire ach 

amháin sa chás ná cuirtear isteach ar chonláistí na gcónaitheoirí ina aice láimhe agus ar 

chonláiste amhairc agus carachtar an cheantair áitiúil. 

 

Ó am go céile d’fhéadfadh sé tarlú go gcaithfeadh an Chomhairle a bheith sásta go bhfuil 

plean bainistíochta ar bun chun deimhin a dhéanamh de nach bhfuil aon tionchar díobhálach 

ar an gconláiste cónaithe mórthimpeall agus d’fhéadfadh coinníollacha pleanála a bheith 

leagtha síos ar an mbonn seo. 
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8.11.4 Áiseanna Imeartha do Leanaí 

Sé polasaí na Comhairle ceantar imeartha do leanaí a sholáthar, a chothabháil agus 

bainistíocht a dhéanamh air i gceantair go bhfuil sé cuí faoi mar a cheadaíonn airgead agus 

acmhainní é a dhéanamh. Éileoidh an Chomhairle, chomh maith, soláthar ranníocaíochtaí 

forbartha le haghaidh áiseanna imeartha do leanaí a sholáthar i dteannta le forbairtí cónaithe 

nua. Beidh sé seo éilithe i gceantair sa chás go bhfuil pleananna reachtúla ann nó go mbeidh 

siad ullmhaithe don dtodhchaí. Ba chóir, laistigh d’fhorbairtí cónaithe nua sa chás go bhfuil 

comhbhall clanna mór ann, ba chóir go mbeadh an comhshaol iomlán deartha i dtreo is go 

gceadaítear do leanaí imirt go sábháilte. 
 

 

Caith. – Polasaí 2 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Tacaíocht a thabhairt don Polasaí Imeartha Náisiúnta “Réidh, Sochar, Imir”. 

Tacaíonn an polasaí le cur chuige bunaithe ar leanbh d’fhorbairt áiseanna 

imeartha. 

 Comhshaol leanbh-chairdiúil agus sábháilte a chruthú sa chás go bhfuil tábhacht 

imirt aitheanta d’fhorbairt an linbh 

 Feabhas a chur ar chaighdeán agus ar shábháilteacht faichí imeartha agus ceantair 

imeartha 

 Aghaidh a thabhairt ar chleachtadh mapála a aithníonn seirbhísí, áiseanna agus 

conláistí imeartha i dteannta le bearnaí a imlíniú ins na haicmí seo trasna an 

chontae 

 

 

 

8.11.5 Aiseanna agus Staidiamaí Spóirt Móra 

Beidh moltaí do, agus leathnaithe ar staidiamaí spóirt móra tacaithe ag an gComhairle Contae 

agus beidh siad insroichte le réimse sórtanna difriúla iompair seachas an ghluaisteáin, agus ní 

bheidh siad ina chúis tionchar do-ghlactha ar chonláiste na gcónaitheoirí in aice láimhe trí 

fhuaim agus guais. Éilíonn an Chomhairle staidiamaí móra a bheith in áiteanna cuí agus 

prionsabail inmharthanachta a leanúint. D’fhéadfadh Measúnacht Tionchair Comhshaoil a 

bheith éilithe do scéimeanna móra. Sa chás go bhfuil an Chomhairle buartha faoi éifeachtaí 

féidearthachta ar thrácht d’fhéadfadh Measúnacht Tionchair Tráchta a bheith éilithe. Sa chás 

go bhfuil sé léirithe go ginfidh moltaí tionchar mór ar an gréasán iompair d’fhéadfadh Plean 

Taistil a bheith éilithe. 

 

8.11.6 Spóirt a Ghineann Fuaim 

De ghnáth, ní cheadóidh an Chomhairle moltaí forbartha le haghaidh úsáid spóirt nó caithimh 

aimsire a ghineann leibhéil arda fuaim murach go bhfuil an critéar seo a leanas sásaithe. 

 Ní bheidh aon coimhlint le taitneamh na gceantar a úsáidtear le haghaidh caithimh 

aimsire neamhfhoirmiúil 

 Tá an leibhéil fuaime timpeallach sa cheantar ard cheana féin agus ní bheidh an 

fhuaim gur dhócha a bheidh déanta ag an gníomhaíocht nua ceannasach 

 

Tá tionchar na fuaime mar rud tábhachtach i dtaobh mheasúnú a dhéanamh ar mholtaí do 

ghníomhaíochtaí mar spórt mótair. Níl suímh chuí le haghaidh úsáid rialta na spórt seo éasca 



 194 

iad a aithint agus beidh sé ag braith ar chineála na gníomhaíochta, an ton, leibhéal agus faid 

aon fhuaim a ghintear, topagrafaíocht agus méid an scagtha molta reatha. Ní bheidh moltaí do 

spóirt torainn glactha ach amháin sa chás go mbeidh an tionchar dóighiúil srianta agus 

íoslaghdaithe ag tír-ghné nó coilleanrach. D’fhéadfadh talamh díghrádaithe, iar-oibreacha 

mianra nó talamh in aice le foinse reatha fuaime a bheith san áireamh i suímh oiriúnacha eile. 

I gcásanna áirithe d’fhéadfadh an tÚdarás Áitiúil breathnú ar chead sealadach a thabhairt 

chun ceadú do thionchar na leibhéal fuaime agus aon guais nó núis féidearthachta a bheith 

measúnaithe ina iomlán. 

 

8.11.7 Spás Oscailte i bhforbairt chónaithe nua 

Beidh ar fhorbróirí socrú a dhéanamh le haghaidh bhonneagair spóirt agus caithimh aimsire 

ar chóimhéid leis na riachtanais atá ginte ag an fhorbairt san agus cumas áiseanna reatha an 

cheantair freastal ar riachtanais reatha agus todhchaí. Éileoidh iarratais pleanála sa bhreis ar 

200 aonad measúnacht riachtanais caithimh aimsire. Ba chóir go gcruthódh soláthar caithimh 

aimsire eilimint lárnach de mholtaí forbartha. Sa chás nach bhfuil socrú soláthraithe ar an 

láthair d’fhéadfadh sé a bheith soláthraithe díreach ón t-suíomh. 

 

D’fhéadfadh an Chomhairle, ar bhonn riachtanais straitéiseacha a shásamh, riachtanais 

fhorbairtí aonaracha agus forbairtí níos lú a chomhthiomsú chun áiseanna agus conláistí a 

sholáthar de nádúr straitéiseach ar thaobh níos airde an ordlathais. D’fhéadfadh 

ranníocaíochtaí forbróra a bheith lorgtha, chomh maith, agus d’fhéadfaidís a bheith 

forfheidhmithe chun áiseanna reatha a fheabhsú in aice láimhe. Beidh ar fhorbróirí, i gcás 

ceantair go bhfuil forbairt nua molta ann agus gur dhócha go mbeidh, nó gur dhócha go 

rachaidh, tionchar carnach na forbartha tithíochta nua thar méid na forbartha tithíochta atá 

aitheanta thuas mar thairseacha, ranníocaíochtaí airgeadais nó talamh a sholáthar le haghaidh 

fhorbartha áiseanna spóirt agus caithimh aimsire a bheidh forbartha chun a riachtanais 

fhorbartha a shásamh i dteannta leis na riachtanais go mbeifear ag súil leo ó fhorbairtí eile in 

aice láimhe. Sa chás go mbeidh ceannach talún san áireamh nó gur dhócha go mbeidh sé san 

áireamh le seo beidh an riachtanas seo sonraithe. 

 

 

Caith. – Polasaí 3 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Éileamh a dhéanamh ar Mheasúnacht Riachtanais Caithimh Aimsire le gach iarratas 

pleanála d’fhorbairtí nua, ar scála mór (100 aonad nó níos mó), go gcaithfidh 

soláthar spáis oscailte, ceantair chaithimh aimsire agus conláiste a bheith suite agus 

deartha go cuí 

 

 

 

8.11.8 Forbairt Cois Abhann 

Sé polasaí an Údaráis Áitiúil féidearthacht conláiste nádúrtha Abhainn na Bearú, Abhainn an 

t-Sláine agus Abhainn an Bhoirinn a chur chun cinn i dteannta leis na cúrsaí uisce uile 

mórthimpeall an chontae chun éascú a dhéanamh ar fhorbairt buntáistí conláiste, caithimh 

aimsire, éiceolaíochta agus turasóireachta don gcontae agus don réigiún agus do chaighdeán 

saoil na ndaoine áitiúla i dteannta le cuairteoirí. Tá féidearthacht mhór ag aibhneacha ar a n-

imeall agus ar imeall locha a bheith úsáidte mar shócmhainní caithimh aimsire. Beidh 

breathnú tugtha, i dtaobh fhorbairtí tithíochta in aice le aibhneacha, do na bearta chun 
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uasghrádú a dhéanamh ar shábháilteacht na ndaoine atá ag baint úsáid as an abhainn do 

chúiseanna caithimh aimsire, na bearta chun laghdú a dhéanamh ar thitim isteach san abhainn 

trí thionóisc agus do na bearta chun trealamh tarrthála cuí a sholáthar. Lorgóidh an tÚdarás 

Áitiúil go mbainfidh moltaí taobh leis na haibhneacha amach cothromaíocht cuí i dtaobh 

úsáide de ar chóimhéid le soghontacht an chomhshaoil nádúrtha. Táid seo a leanas san 

áireamh i bhfachtóirí go mbeidh aird tugtha orthu nuair atáthar ag déanamh breathnú ar 

mholtaí a chuireann isteach ar na haibhneacha. 

 

Conas a uasghrádóidh an fhorbairt mholta (nó bac a chur leis) an cuspóir (Páirceanna agus 

Dorchlaí Réigiúnacha/Líneacha) chun bealaigh shiúil/rothaíochta a fhorbairt taobh leis na 

haibhneacha? 

a) Aon chomharthú tírdhreacha nó nádúir don gceantar 

b) Aon mholtaí chun méadú a dhéanamh ar mhéid na rochtana poiblí 

c) Méid aon fheabhsúcháin chomhshaoil do chomhshaol an uisce agus atá mórthimpeall 

air 

d) Nádúr aon úsáid chaithimh aimsire atá molta 

 

 

 

Caith. – Polasaí 4 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Cosain agus feabhsaigh féidearthacht conláiste nádúrtha agus insroichteacht Abhainn 

na Bearú, Abhainn an t-Sláine agus Abhainn an Bhoirinn faoi réir measúnachtaí 

comhshaoil le Measúnacht Treoir maidir Gnáthóga, an Chreat-treoir Uisce agus 

Treoir na Tuile san áireamh 

 Tacú le contaetha comharsanúla nuair is cuí, maidir le forbairt taobh leis na 

haibhneacha 

 

 

 

8.11.9 Forbairt a bhaineann le Spóirt Uisce 

De ghnáth, ní cheadóidh an tÚdarás Áitiúil moltaí le haghaidh fhorbartha a bhaineann le spórt 

uisce in aice le huiscebhealaigh agus lochanna intíre ach amháin nuair atá an critéar seo a 

leanas sásaithe. 

 Go bhfuil na háiseanna molta comhoiriúnach le haon úsáid reatha den uisce, le húsáid 

neamh-chaithimh aimsire san áireamh 

 Ná beidh sé ina chúis damáiste do shuímh de thábhacht caomhnaithe nádúir nó do 

ghnéithe oidhreachta seandálaíochta agus forbartha 

 Gur féidir leis an fhorbairt a bheith comhtháthaithe isteach ina thírdhreach nó i san atá 

timpeall an scéimh bhaile 

 Ná beidh tionchar do-ghlactha ag an fhorbairt ar an gconláiste amhairc go háirithe i 

gceantair d’ard chonláiste nó i gceantair amhairc tábhachtacha áitiúla eile 

 Ná beidh an fhorbairt ina chúis ró-dianú ins an úsáid go mbeadh truailliú, an iomad 

fuaim agus núis mar thoradh air 

 Beidh breathnú tugtha d’fho-dhlite ag smachtú feidhmiú ceardaíocht uisce iompartha 

 Ní bheidh an fhorbairt ina chúis tionchair dhiúltacha móra ar aon suíomh Eorpach nó 

a ar a gcuspóirí caomhnaithe agus gach forbairt dá leithéid a bheith scagtha le 

haghaidh tionchair fhéidearthachta i gcomhréir le Treoir maidir le Gnáthóga AE. 
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Clúdaíonn spórt uisce réimse leathan gníomhaíochtaí ó úsáid suaimhneach mar iascaireacht, 

seoltóireacht, curachóireacht, rámhaíocht agus seoltóireacht cláir go gníomhaíochtaí 

cumhachtaithe mar úsáid mótarbhád. D’fhéadfadh an tÚdarás Áitiúil éileamh a dhéanamh ar 

Phleananna Bainistíochta le haghaidh cheantair uisce ar leith chun déileáil le comhoiriúnacht 

éilimh éagsúla dá leithéid. Beidh cead pleanála éilithe don gcuid is mó den fhorbairt a 

bhaineann le spóirt uisce mar fhánáin, tithe bád, áiseanna leithris agus feistis, ceantair 

pháirceála agus rochtana. Nuair atáthar ag déanamh breathnú ar mholtaí forbartha dá leithéid 

déanfaidh an Chomhairle measúnú ar thionchar conláiste amhairc agus carachtar an cheantair. 

Sa chás go bhfuil cead tugtha éileoidh an Chomhairle leibhéil arda deartha maidir le leagan 

amach, foirgnimh agus struchtúir eile agus i gcóireáil teorainn in aice leis an mbóthar nó an 

uiscebhealach féin. Éileoidh an Chomhairle, de ghnáth, sonraí tírdhreachtaithe agus cóireáil 

dromchla a bheith i dteannta leis na hiarratais phleanála uile. 

 

8.11.10 Bealaigh Siúlóide and Slí na Sláinte 

D’fhoilsigh Comhairle Spóirt na hÉireann Straitéis Rianta Éireann, a imlíníonn an réimse 

buntáistí a bhaineann le rianta caithimh aimsire, le buntáistí eacnamaíochta san áireamh. Tá a 

lán bealaigh shiúil móra agus Slí na Sláinte trí Cheatharlach, mar Slí Laighean Theas, 

Tarbhealach na Buiríse, Ciorcal Chloch Ghrianáin agus Páirc Foraoise Réigiúnach Pháirc na 

Darach. Tá féidearthacht mhór ag tuath Cheatharlach gníomhaíochtaí caithimh aimsire 

lasmuigh a fhorbairt chun a bheith tairbheach don dturasóireacht agus do mhuintir na háite. 

Soláthraíonn na h-Aibhneacha ag rith tríd an Chontae agus ar cheantair arda siar agus soir 

deis chun spásanna oscailte agus gréasáin de spásanna oscailte de luach straitéiseach a bhunú. 

Tá scóip ann, chomh maith, gréasán idir-cheangailte de bhealaigh a chruthú taobh leis na 

cúrsaí uisce seo agus mar chuid de bhealach níos mó le haghaidh siúil nó d’fhéadfadh 

bealaigh reatha eile taobh le hAbhainn na Bearú, Abhainn an t-Sláine agus Abhainn na 

Boirne a bheith leathnaithe chun ceangail a sholáthar idir bhailte agus lonnaíochtaí eile. 

 

 

Caith. – Cuspóir 3 

 Sé aidhm an Údaráis Áitiúil sraith bealaigh siúil a aithint, a chur chun cinn agus a 

chothabháil agus iad seo a nascadh le gréasán straitéiseach rianta isteach san chontae 

 Tá sé mar aidhm an Údaráis Áitiúil taighde agus mapáil a dhéanamh ar an ngréasán 

reatha cosáin traidisiúnta atá úsáidte do chuspóirí fóillíochta leis an aidhm bonn 

dlíthiúil agus stádas a úsáid a dhéanamh amach agus bearnaí nó uasghrádaithe a 

aithint go bhfuil gá leo chun siúlóidí dá leithéid a nascadh isteach i mbailte agus i 

sráidbhailte 

 Tá sé mar aidhm an Údaráis Áitiúil oibriú le gníomhaireachtaí forbartha, le húinéirí 

talún, le lonnaitheoirí dlíthiúla agus úsáideoirí féidearthachta eile, chun polasaí 

inbhuanaithe a fhorbairt ar úsáid bealaigh shiúil mórthimpeall Cheatharlach 

 

 

 

Caith. – Polasaí 5 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach 

 Moladh d’fhorbairt áiseanna atá insroichte dóibh siúd a shiúlann agus a bhíonn ag 

rothaíocht 

 Oibriú le hÚdaráis Áitiúla, le gníomhaireachtaí agus le heagraíochtaí chun gréasán de 

bhealaigh shiúil a sholáthar mórthimpeall an chontae 
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 Éileamh a dhéanamh ar go gcuireann forbairt taobh le haibhneacha i leataoibh talamh 

le haghaidh bhealaigh choisithe gur féidir a bheith nasctha leis an gceantar níos 

leithne agus aon lonnaíochtaí bunaithe ina gceantar, faoi réir scagadh le haghaidh 

tionchair fhéidearthachta ar Shuímh Eorpacha i gcomhréir le Treoir maidir le 

Gnáthóga AE 

 

 

 

8.11.11 Bealaigh Thurais Rothaíochta 

Sholáthar Údaráis Áitiúla Cheatharlach/Chill Chainnigh bealach cúrsa bóthair 35cm i bhfad 

idir Cheatharlach agus Cill Chainnigh faoin Gréasán Náisiúnta Rothaíochta. Tá an bealach 

suite ar an R448/R712 (an Sean N9/N10). Tosaíonn/críochnaíonn an bealach ag imeall 

Thuaidh Bhaile Cheatharlach agus nascann leis an ngréasán forleathan bealaigh rothaíochta i 

mBaile Cheatharlach féin agus nascann sé lena lán de na mealltaí móra laistigh den mBaile 

agus an Contae. Sé Baile Cheatharlach an pointe is faide ó thuaidh d’Abhainn na Bearú i 

gContae Cheatharlach. Tá rochtain díreach go cosán tarraingthe Abhainn na Bearú. Ritheann 

an cosán tarraingthe seo ar feadh 42cm go Deisceart Cheatharlach go Naomh Molaing agus 

65cm ó thuaidh ó Cheatharlach go Baile Ló. 

 

Tá dhá cheangal bhreise d’Abhainn na Bearú ó Cheatharlach agus ag dul go dtí Cill 

Chainnigh, tá an chéad cheann 7cm ó dheas ó Bhaile Cheatharlach ag Log Áth’ a’ Mhuilinn, 

ceann de na láithreacha is suaimhneasaí agus is idéalaí taobh le hAbhainn na Bearú. Seo é an 

suíomh, chomh maith, de cheann de na muilinn feidhmithe go trádálach is mó san Eoraip san 

19ú Chéad. Tá Loc Ráth Bhiondáin 3cm breise ó dheas a sholáthraíonn ceangal díreach do 

bhaile Leith-ghlinn an Droichid, baile slachtmhar lena lán duaiseanna buaite aige agus atá 

mar bhaile Crannlann Ionad an Ghairdín Is Fearr san Eoraip 2012 agus ata ina Leaba Ancaire 

Bádóireachta. 

 

Trasnaíonn Cosán Tarraingthe na Bearú Slí Laighean Theas ag an bpointe seo timpeall 20cm 

ó dheas ó Cheatharlach a théann chuig na Staighrí Dubha maorga órga le Sliabh Laighean 

Theas san áireamh. Leanann siúlóid na Bearú an t-slí go léir go dtí an baile níos leithne de 

Cheatharlach/Chill Chainnigh ag Tír na hÍnse/Gráig na Manach, ionad mór báirse, 

bádóireachta, canú agus Cadhcála agus turasóireachta ar Abhainn na Bearú. 

 

Leanann an bealach rothaíochta siar ó dheas ag dul thar an R724 ag an Dair Ríoga. Nascfaidh 

an bealach seo úsáideoirí Baile Mhuine Bheag agus an Bhuiríos, agus arís ag dul i dtreo na 

Staighrí Dubha agus Gleann na Bearú. Tá a lán áiteanna suimiúla breátha dóibh siúd go 

dteastaíonn uatha taiscéal a dhéanamh leis an t-sean lonnaíocht eaglasta de Naomh Molaing 

san áireamh. 

 

Fágann rothaithe Contae Cheatharlach ag an bpointe seo den mbealach agus téann siad 

isteach i gContae Chill Chainnigh ag Baile Phóil, agus is féidir an bealach a leanúint go dtí an 

deireadh i gCathair Chill Chainnigh. 
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8.12 CEARTA SLÍ POIBLÍ 

 

Soláthraíonn Cearta Slí nasc luachmhar le roinnt de shócmhainní nádúrtha an chontae mar 

aibhneacha, portach, ceantair shléibhe agus foraoisí dóibh san a gcónaíonn agus a dtugann 

cuairt ar an gcontae. 

 

Úsáidfidh an tÚdarás Áitiúil a chumhacht faoi na hAchtanna um Phleanáil chun caomhnú 

agus cothabháil a dhéanamh ar chearta slí reatha, cinn nua a chruthú nuair is cuí, agus a úsáid 

níos mó a chur chun cinn i gceantair chonláiste. I dteannta san, d’fhéadfadh an Chomhairle 

iarracht a dhéanamh soláthar bealaigh choisithe a ionchorprú mar choinníoll de chead 

pleanála chun conláistí, áiseanna agus pointí suime a nascadh. Tá fhios ag Comhairle Contae 

Cheatharlach gur féidir le soláthar bealaigh dá leithéid a bheith ina chúis buartha de bharr gur 

féidir leo a bheith ina chúis iompar frith-shóisialta go háirithe taobh le lánaí nach bhfuil 

maoirseacht déanta orthu agus lánaí cúinne. Beidh gach iarracht déanta chun eachtra dá 

leithéid a sheachaint, trí shoilsiú poiblí, leagan amach cuí agus tírdhreachtú. Déanfaidh an 

Chomhairle scrúdú ar chearta slí, cosáin, pointí rochtana reatha d’Abhainn na Bearú, Abhainn 

na Sláine agus Abhainn an Bhoirinn agus ceantair chonláiste eile chun a dhéanamh amach 

cén áit atá cearta poiblí ann agus cén áit gur chóir do chearta slí a bheith cruthaithe, le 

haghaidh sholáthair bealach siúil taobh le haibhneacha agus ceantair chonláiste an Chontae. 

 

Tá cearta slí eile do choisithe laistigh den gcontae a ghlaoitear cosáin Aifreann orthu, agus a 

bhí ann ar feadh na gcéadta blianta. Éilíonn an tAcht um Phleanáil agus Fhorbairt 2010 mar 

atá sé leasaithe go léireodh Plean Forbartha áiteanna ar léarscáil agus cearta slí poiblí a 

chaomhnú a thugann rochtain do chladach, sliabh, cladach locha, bruach abhann nó áit eile 

d’áilleacht nádúrtha nó áis chaithimh aimsire. 

 

Is féidir le bealaigh shiúil ón mbóthar a bheith bunaithe trí shlite éagsúla, trí eagraithe 

neamhfhoirmiúla le húinéirí talún, trí eagraithe foirmiúla nó trí cheannach. Leanann bealaigh 

shiúil cearta slí poiblí ina lán cásanna bunaithe ar nós agus cleachtadh. Aithníonn an 

Chomhairle go bhfuil bealaigh shiúil le forbairt agus cothabháil cuí déanta orthu mar thairbhe 

mór do gheilleagair na gceantar trína ritheann siad i dteannta le ról oideachais, caithimh 

aimsire agus caomhnaithe luachmhar a sholáthar. Aithníonn an Chomhairle nach féidir leis na 

bealaí seo teacht chun cinn nó fanacht i bhfeidhm gan comhoibriú iomlán úinéirí na sealúchas 

príobháideacha ar na bealaí. 

 

Tá síntí móra talún ann a bhí in úsáid cheana mar líne iarnróid. Sa mhéid is atá siad seo mar 

oibreacha innealtóireachta a déanann slí thar bhacainn topagrafacha deacra, is acmhainní 

móra, le féidearthacht iontu iad a úsáid mar dhorchlaí do rochtain conláiste, saor ó thrácht 

mótair, agus, fiú amháin, is féidir féidearthacht a bheith acu d’úsáid iarnróid athnuaite. 

Breathnóidh Comhairle Contae Cheatharlach ar fhorbairt ins na ceantair seo le haghaidh 

oidhreachta áitiúla agus gníomhaíochtaí lasmuigh le soláthar bealaigh shiúil nó bealaigh 

rothaíochta. 

 

 

Caith. – Cuspóir 4 

 Déanfaidh an Chomhairle, le linn fad saoil an phlean seo, suirbhé ar cheangail ghlasa, 

ar chosáin, ar bhealaigh rothaíochta agus measúnú ar chruthú cearta slí timpeall an 

Chontae, mar tharbhealach na Buiríse 
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 Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle bealaigh ‘ghlasa’ féidearthachta a chosaint 

taobh le agus cóngarach do línte iarnróid tréigthe ó fhorbairt mhíchuí a fhéadfadh cur 

isteach ar sheachadadh bealach siúil/rothaíochta sa dtodhchaí 

 Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle scrúdú a dhéanamh ar fhéidearthacht Cearta Slí 

Poiblí a aithint agus a mhapáil i gceantair chaithimh aimsire agus conláiste an chontae 

 Oibriú le húdaráis chuí chun deimhin a dhéanamh de sholáthar comharthaí agus 

bealach-mharcáil cuí ar chearta slí mórthimpeall an Chontae 

 

 

 

Caith. – Polasaí 6 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Cearta slí reatha a chaomhnú agus a chosaint agus cearta slí nua a chruthú i suim an 

chonláiste faoi mar a thagann an deis nó an riachtanas suas 

 Moladh do sholáthar bealaigh rochtana go ceantair chonláiste i gcomhoibriú le 

húinéirí talún agus ceantair chonláiste a chosaint ó shárú ag forbairt neamh-chuí 

 Cearta Slí agus bealaigh shiúil bunaithe a aithint roimh aon phlandáil, aon fhorbairt 

bonneagair nó aon fhorbairtí fuinnimh / teileachumarsáide nua 

 Iarracht feabhas a chur ar sholáthar páirceanna áitiúla agus spásanna imeartha agus na 

spásanna agus na cosáin san a leathnú gur féidir leo ceangail ghlasa, cosáin agus 

bealaigh rothaíochta a chruthú go húsáideach chun ceantair chónaithe a nascadh le 

páirceanna glasa agus le spásanna oscailte agus lena céile 

 Ceantair reatha spáis oscailte a bheith chomh daonchairdiúil agus is féidir. Tá sé 

tábhachtach go bhfuil rochtain mhaith coisithe, rothaíochta agus míchumais ag spás 

oscailte i dteannta le hiarracht deimhin a dhéanamh de go bhfuil an spás oscailte 

comhtháthaithe go maith isteach sa bhforbairt molta 

 Cearta slí nua a chruthú mar is cuí nó cearta slí reatha a leathnú/a uasghrádú trí 

chomhaontas nó trí chumhacht éigeantach, i suim rochtain a dheimhniú do chonláistí 

 Féach go fabhrach ar iarratais phleanála go bhfuil moltaí san áireamh ann feabhas a 

chur ar choinníoll agus ar chruth cearta slí reatha 

 Caitheamh aimsire lasmuigh inbhuanaithe a chur cinn i bhfoirm siúil agus rothaíochta 

agus feabhas a chur ar fhéidearthacht caithimh aimsire agus turasóireachta bealaigh 

agus rothaíochta sa chontae faid is go ndeimhnítear cosaint an chomhshaoil 

 Páirt a ghlacadh agus comhoibriú le heagraíochtaí ionadaíochta, le grúpaí pobail, le 

húinéirí talún agus, nuair is cuí, le húdaráis áitiúla in aice láimhe i dtreo is go dtugtar 

tacaíocht d’fhorbairt inbhuanaithe bealaigh siúil agus rothaíochta 

 Forbairt bhealaigh shiúil cois abhann a chur chun cinn, faid is go dtugtar cosaint do 

cheantair de luach éiceolaíochta agus deimhin a dhéanamh de go dtugann an fhorbairt 

aird ar aidhmeanna agus ar chuspóirí Stiúrthóireacht an Chreatlach Uisce agus 

deimhin a dhéanamh de go bhfuil aghaidh tugtha ar an fhorbairt go léir agus ag 

géilleadh le hAilt 6 agus 10 de Stiúrthóireacht na nGnáthóga 

 Forbairt bhealaigh shiúil cois abhann a chur chun cinn, faid is go dtugtar cosaint do 

cheantair de luach éiceolaíochta agus deimhin a dhéanamh de go dtugann an fhorbairt 

aird ar aidhmeanna agus ar chuspóirí Treoir an Chreatlach Uisce agus deimhin a 

dhéanamh de go bhfuil aghaidh tugtha ar an fhorbairt go léir agus ag géilleadh le 

hAilt 6 agus 10 de Threoir maidir le Gnáthóga 

 Breathnú ar mholtaí le haghaidh fhorbartha taobh le h-iar-línte iarnróid do 

gníomhaíochtaí oidhreachta agus lasmuigh áitiúla le soláthar bealaigh shiúil nó 

rothaíochta caithimh aimsire san áireamh faoi réir fhéidearthacht agus infhaighteacht 
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8.13 TALAMH REILIGE 

 

Sé ról príomha aon reilig ná áit a sholáthar chun iad san atá marbh a chur agus a chomóradh, 

agus pointe fócais a sholáthar le haghaidh bhróin agus ghnás creidimh. Ach ag an am 

gcéanna, de bharr go soláthraíonn siad ceantair ghlasa suaimhneacha laistigh de cheantair 

fhorbartha, tá reiligí mar áiteanna le haghaidh sosa agus rinnfheithimh ar bhonn níos 

ginearálta, ag soláthar deiseanna d’aer úr agus cleachtadh, nó mar áit le haghaidh chomaoin 

ciúin leis an nádúr. Níl an nascadh seandálaíochta, dealbhóireachta, tírdhreacha, fiabheatha 

agus filíochta atá ann cosúil le haon áit eile sa dtimpeallacht stairiúil. Nuair atáthar ag 

déanamh caomhnú agus bainistíocht ar na tírdhreacha seo tá gá le haird a thabhairt ar a 

mbríonna agus ar a dtréithe speisialta, agus dinimic na reilige oibre, chomh maith, adhlactha 

nua a thógáil. Tá cúram ar an Údarás Áitiúil do sholáthar talamh reilige le ceannach talún mar 

is cuí agus aon oibreacha riachtanacha san áireamh ar an dtalamh seo. Ghlac an Chomhairle 

Fo-Dhlite Talamh Reilige i 2008, maidir le reiligí i gceantar feidhmeach Chomhairle Chontae 

Cheatharlach go raibh aon eastáit, suim nó smacht faighte ag an gComhairle ann. Tá ról ag an 

Údarás Pleanála deimhin a dhéanamh de go bhfuil talamh coimeádta chun freastal ar úsáid dá 

leithéid i gcomhréir le riachtanais todhchaí laistigh den gcontae. D’fhéadfadh sé tarlú 

gcaithfear a lán de na reiligí seo a leathnú agus/nó suímh nua aitheanta le linn tréimhse an 

phlean seo (2015-2021). 

 

Tá tábhacht bainteach le reiligí stairiúla mar fhoinse fisiceach príomha do stair an chontae 

agus táid suite go minic ar thalamh sean-séipéil. D’fhéadfadh na reiligí, trí bhainistíocht 

chúramach, spásanna conláiste fulangacha a sholáthar i dteannta le cur le féidearthacht 

turasóireachta Chontae Cheatharlach. D’fhéadfadh an talamh reilige seo a bheith mar leachta 

náisiúnta nó a bheith i gcúirtealáiste struchtúir chosanta, mórthimpeall Chontae Cheatharlach. 

 

Aithníonn Comhairle Contae Cheatharlach an tábhacht a bhaineann le reiligí do phobail 

áitiúla agus an ról tábhachtach atá ag pobail na reiligí a chothabháil. Leanfaidh an 

Chomhairle ag obair i bpáirtíocht le pobail i dtaobh mhaoinithe a sholáthar agus maoiniú a 

lorg chun slánú a dhéanamh ar thalamh reilige an chontae. 

 

 

Caith. – Polasaí 7 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Caomhnú agus uasghrádú a dhéanamh ar reiligí an chontae trí bhainistíocht 

feabhsaithe agus maoirseacht pobail agus eolas stairiúil a sholáthar i ngach áit agus 

carachtar uathúil gach reilige a chur chun cinn do na cónaitheoirí mórthimpeall agus 

na húinéirí sealúchais 

 Oidhreacht chultúrtha reiligí stairiúla laistigh den gcontae a chosaint agus moladh 

bainistíocht agus cothabháil a dhéanamh orthu i gcomhréir le prionsabail caomhnaithe 

 Leanúint ag obair i bpáirtíocht le pobail i dtaobh mhaoiniú a sholáthar agus maoiniú a 

lorg chun reiligí an chontae a shlánú 

 Fo-dhlite Reilige Chomhairle Chontae Cheatharlach agus aon iar-pholasaithe Talamh 

Reilige a chur i bhfeidhm 

 Smaoineamh ar reiligí na Comhairle a thabhairt ar ais do phobail chun ceadú dóibh a 
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bheith faoi chúram ag an bpobal mar is cuí 

 Déan taiscéal ar úsáid suímh reilige atá slán ó thaobh an chomhshaoil de 

 Éascaigh soláthar talamh reilige nua agus leathnú reiligí reatha mar is cuí chun 

freastal ar riachtanais Contae il-chultúrtha 

 Deimhin a dhéanamh de chosaint Suímh Natura 2000 atá ag braith ar uisce talún agus 

atá ag braith ar sholáthar leanúnach acmhainní uisce talún chun na coinníollacha 

comhshaoil príomha a thugann tacaíocht do shláine an t-suímh a shlánú agus trí 

chosaint caighdeáin uisce talún ag Plean Bainistíochta Réigiúnach an Oir Dheiscirt 

 Cosc a chur le Talamh Reilige/Plásóga príobháideacha laistigh de thalamh teach 

chónaithe nó seilbh talún ach amháin nuair atá coinníollacha eisceachtúla i gceist sa 

chás gur féidir leis a bheith doiciméadaithe go bhfuil an talamh sa bhreis ar 25ha, gur 

féidir leis an clann ceangail stairiúla a léiriú leis an sealúchas nó leis an seilbh talún 

(in úinéireacht clanna ar feadh 50 bliana nó níos mó) agus ná cuireann an plásóg 

adhlactha isteach ar acmhainní uisce talún an t-seilbh 
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CAIBIDIL 9 — OIDHREACHT NÁDÚRTHA AGUS 

THÓGTHA 

 



 203 

9.0 RÉAMHRÁ 

 

Tá oidhreacht suimeálach d’aitheantas Chontae Cheatharlach agus tugann sé ómós áite, 

carachtar agus sainiúlacht láidir don chontae. Áirítear a lán gnéithe den domhan mórthimpeall 

in oidhreacht. Tá tírdhreacha, fálta, córais páirce, aibhneacha, plandaí agus ainmhithe mar 

chuid d’ár n-oidhreacht nádúrtha. Tá láithreáin seandálaíochta agus foirgnimh agus struchtúir 

eile- mar shampla tithe, siopaí, droichid agus muilinn mar ghnéithe d’ár n-oidhreacht thógtha. 

Tá oidhreacht fhairsing agus mheasctha ag Contae Cheatharlach, tírdhreacha drámatúla, 

séadchomharthaí seandálaíochta agus dearadh ailtireachta éagsúil. Ní h-amháin go bhfuil 

leasa timpeallachta agus caighdeáin saoil ag baint leis an oidhreacht a chosaint do mhuintir 

Cheatharlach, ach tugann sé buntáistí eacnamúla suntasacha freisin. Táimid uilig freagrach as 

ár n-oidhreacht a chosaint do na glúin atá le teacht. 

 

Tá go leor de gnéithe oidhreachta Cheatharlach neamh-inathnuaite agus nuair a scriostar iad, 

tá siad caillte go deo. Mar seo, is dualgas é don Údarás Áitiúil agus do mhuintir Cheatharlach 

na gnéithe oidhreachta a chosaint, ionas go bhféadfadh na glúin atá le teacht leas agus tairbhe 

a bhaint as an oidhreachtúlacht shaibhir seo. 
 

 
Prionsabail Cosanta Oidhreachta 

Tá na polasaithe agus na cuspóirí don oidhreacht nádúrtha agus thógtha forbartha de réir na 

prionsabail seo a leanas: 

1. Caithfear an timpeallacht nádurtha agus thógtha a chosaint, a bhainistiú agus a 

fheabhsú, go h-áirithe na gnéithe atá neamh-inathnuaite agus an-luachmhar 

2. Ba chóir caomhnú agus feabhsú na bithéagsúlachta, na h-oidhreachta nádúrtha, 

tírdhreacha agus na timpeallachta thógtha a chur chun cinn mar ghnéithe tábhachtacha 

den bhfás eacnamaíoch agus forbairt fadtéarmach an Chontae. 

3. Is léiriúchán inbhraite de stair an Chontae é cosaint oidhreachta fhisiciúil Chontae 

Cheatharlach (seandálaíocht agus foirgnimh stairiúla san áireamh) agus is bonn fónta 

é d’fhás agus athghiniúint eacnamaíochta 

4. Is gnéithe tábhachtacha d’aon pholasaithe pleanála a bhíonn bainteach le cúrsaí 

timpeallachta agus oidhreachta iad an Priosabal ‘Íocadh an Truaillitheoir’ agus an 

Prionsabal Réamhchúramach 

 
 
 

9.1 AN OIDHREACHT NÁDÚRTHA 

 

Áirítear gnéithe nádúrtha an chontae seachas gnéithe tógtha san oidhreacht nádúrtha, rud a 

nglaotar bithéagsúlacht uirthi go minic. Áirítear plandaí, ainmhithe, éin agus a ngnáthóga, 

chomh maith leis an mbunleibhéal fisiciúil agus geolaíoch a chruthaíonn an tírdhreach, mar 

shampla aibhneacha, rud a thugann a shainiúlacht féin do Chontae Cheatharlach. Tacaíonn 

Contae Cheatharlach le réimse fairsing gnathóga atá saibhir ó thaobh speicis de, mar shampla 

canálacha, coillte, bogaigh, féaraigh, eascracha agus fálta. Cuireann oidhreacht nádúrtha agus 

bithéagsúlacht an chontae tairbhe luachmhar fhisiciúil, shóisialta agus eacnamaíoch ar fáil 
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dóibh siúd atá ina gcónaí sa chontae agus iad sin atá ar chuairt agus tá sé suimeálach d’íomhá 

an chontae. Tugann cosaint agus feabhsú na bitheágsúlachta agus tírdhreacha an chontae go 

leor leasa mar shampla ithreacha saibhir, bia agus uisce glan. Aithnítear tábhacht na gnáthóga 

seo i líon ard na láithreán taobh istigh den chontae atá ainmnithe ag an Stát don luach 

caomhnaithe nádúrtha atá acu, agus atá mar chuid den ghréasán náisiúnta de cheantair faoi 

chosaint agus gnáthóga speicis ar leith de phlandaí agus ainmhithe fiáin bheith liostáilte sa 

Treoir Maidir le Gnáthóga. Tá dualgas dleathach ag an gComhairle na gnáthóga seo a 

chaomhnú agus a chosaint. Tá sé tábhachtach áfach nach mbeadh cosaint na h-oidhreachta 

nádúrtha srianta do laíthreáin ainmnithe amháin. 

 

Le linn an Phlean Forbartha seo, is gné chomónta é cosaint, caomhnú agus bainistíocht na n-

acmhainní nádúrtha i gContae Cheatharlach ar bhealach inbhuanaithe chun go gcinnteofaí go 

n-oireann fás eacnamaíoch don láithreán aonarach timpeallachta atá ag an gcontae. Is 

príomhchuspóir é go gcinnteofaí, aon áit is féidir, nach mbeidh droch-thionchar ag forbairtí 

nó gníomhaíochtaí ar fhiadhúlra agus a ghnáthóga. Go ginearálta, más rud é go bhfuil 

éiginnteacht maidir le tionchar forbartha mholta, ba chóir aird iomlán a thabhairt ar na 

prionsabail ‘Íocann an Truaillitheoir agus Prionsabail Réamhchúraim, agus déanfar an 

fhorbairt mholta a choisceadh go dtí go bhfuil tuiscint níos fearr ar a tionchar. 

 

 

Oidhreacht – Polasaí 1 

Tá sé mar pholasaí ag Comhairle Contae Cheatharlach na gnéithe seo a leanas a 

dhéanamh: 

 A chinntiú chomh fada agus is féidir nach mbíonn drochthionchar ag forbairt ar 

ghnáthóga agus speicis fhiadhúlra. Ar mhaithe le h-inbhuanaitheacht, ba chóir go 

gcaomhnófaí bithéagsúlacht ar leasa na nglún atá le teacht. 

 Oidhreacht nádúrtha, bithéagsúlacht, tírdhreach agus comhshaol Chontae 

Cheatharlach a chosaint, a bhainistiú agus a fheabhsú mar aitheantas ar a dtábhacht 

mar acmhainn neamh-inathnuaite, tréith agus carachtar uathúil an chontae agus mar 

thairbhe acmhainne nádúrtha 

 Tuiscint agus feasacht ar an oidhreacht nádúrtha agus ar bhithéagsúlacht an chontae a 

chur chun cinn agus iarracht a dhéanamh Plean Bithéagsúlachta a chur i bhfeidhm le 

linn saolré an phlean. 

 Speicis na bplandaí agus na n-ainmhithe a n-aithníodh iad faoi Treoir an AE Maidir le 

Gnáthóga, Treoir Maidir le hÉin, Acht um Fhiadhúlra agus Ord Cosanta Flóra a 

chosaint agus a fheabhsú más féídir 

 Polasaithe Íocadh an Truaillitheoir agus Reamhchúraim a chur i bhfeidhm, atá mar 

chodanna suimeálacha de pholasaithe pleanála a bhíonn bainteach le cúrsaí 

timpeallachta agus oidhreachta. Más rud é go bhfuil éiginnteacht i gceist maidir leis 

an tionchar a bheadh ag forbairt mholta acmhainn oidhreachta nádúrtha, ba chóir lán-

aird a thabhairt ar an bprionsabal réamhchúraim. 

 Tacaíocht a thabhairt do, agus comhoibriú a dhéanamh le h-údaráis stáit agus 

gníomhaireachtaí eile chun tacaíocht a thabhairt do bhearta a thógtar chun bainistíocht 

a dheánamh ar laithreáin caomhnaithe nádúrtha aimnithe ionas go mbainfí amach na 

cuspóirí caomhnaithe atá acu. Tabharfar aird ar leith ar Phleananna Bainistíochta 

Caomhnaithe agus na cuspóirí caomhnaithe/ cleachtais bainistíochta atá acu, áit a 

bhfuil siad ann 

 Gréasán intreach d’acmhainní nádúrtha, uisce glan, bithéagsúlacht, ceantair 

caomhnaithe nádúir, tírdhreach, tailte móna, bogaigh, criosanna glasa, páirceanna, 

spáis oscailte agus talamh talmhaíochta a chothú. 
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 Timpeallacht nádúrtha Chontae Cheatharlach a chosaint agus a chaomhnú agus ról 

tábhachtach na timpeallachta a aithint, ó thaobh a sainiúlachta, ardchaighdeán agus 

macántacht chun go bhfeabhsófaí íomhá an Chontae, caighdeán na bhfactóirí saoil 

agus cumas turasóireachta Cheatharlach 

 Amhairc, Radhairc agus Bealaí ardscéimhe a chosaint sa chontae mar atá oiriúnach 

 Cuirfear cosaint na h-oidhreachta nádúrtha agus na bithéagsúlachta, láithreáin 

Eorpacha atá mar chuid den ghréasán Natura 2000 san áireamh, i bhfeidhm de réir na 

Treoracha Timpeallachta oiriúnacha de chuid an A.E agus Reachtaíocht, Polasaithe, 

Pleananna agus Treoirlínte Náisiúnta oiriúnacha, na doiciméidí seo a leanas agus aon 

leagan nuashonraithe dá chuid nó doiciméid a chuaigh ina n-ionaid san áireamh: 

 Treoracha AE, Treoir maidir le Gnáthóga (92/43/PEE), Treoir maidir le hÉin 

(2009/147/CE), Treoir maidir le Measúnú Tionchair Timpeallachta 

(85/337/PEE), Treoir maidir le Creatlach Uisce (2000/60/CE) agus an Treoir 

maidir le Measúnú Straitéiseach Timpeallachta (2001/42/EC) san áireamh. 

 Reachtaíocht Náisiúnta, Achtanna um Fhiadhúlra 1976 go 2010, Rialúcháin an 

Aontais Eorpaigh (Polasaí Uisce) 2003 (mar atá leasaithe), Acht um Pleanáil 

agus Forbairt 2000 (mar atá leasaithe) agus Rialúcháin na bPobal Eorpacha 

(Gnáthóga na n-Éin agus Nádúrtha) 2011 (SI Uimh. 477 de 2011) san áireamh. 

 Treoirlínte Polasaithe Náisiúnta, Treoirlínte Tírdhreacha agus Measúnaithe 

Tírdhreacha Dréachtaithe 2000, Treoirlínte Measúnaithe agus Forbartha 

Éifeachta Timpeallachta Fo-thairsí 2003, Treoirlínte Measúnaithe Timpeallachta 

Straitéiseacha 2004 agus an Treoir Measúnaithe Oiriúnach 2010 san áireamh. 

 Pleananna Bainistíochta Dobharcheantair agus Acmhainne Uisce, Plean 

Bainistíochta Abhantraigh an Oirdheiscirt 2009-2015 san áireamh 

 Pleananna agus Treoirlínte Bithéagsúlachta, Gníomhacha do Bhithéagsúlacht 

2011-2016 agus Plean Bithéagsúlachta Náisiúnta na hÉireann san áireamh 

 Timpeallacht na hÉíreann 2012 (GCC, 2012) agus forálacha a dhéanamh aon áit 

a bhfuil siad oiriúnach chun dul i ngleic le cuspóirí agus dúshláin na tuarascála. 

 

 

9.1.1 Oidhreacht Nádúrtha - Comhthéacs Reachtaíochta agus Polasaithe 

 

Treoracha Eorpacha 

Treoir na bPobal Eorpacha maidir le Gnáthóga 92/43/EEC (1992) 

 

Is é an Treorú madir le Gnáthóga (chomh maith leis an Treorú maidir le hÉin) bunchloch an 

pholasaithe caomhnaithe nádúir san Eoraip. Tá sé bunaithe ar dhá phríomh-fhactóir, s’iad sin 

gréasán na láithreán cosanta Natura 2000 agus dianchóras cosanta na speicis. Cosnaíonn an 

treorú níos mó ná 1000 cineál ainmhithe agus plandaí agus níos mó ná 200 cineálacha 

gnáthóga atá bunaithe ar shuíomhanna (s’é sin coillte, cluain, bogaigh, srl) a bhfuil tábhacht 

Eorpach ag baint leo. Is í aidhm an treoraithe ná “cabhrú le bithéagsúlacht a chinntiú tré na 

gnáthóga nádúrtha den flóra agus fána fíáin a chinntiú i gCríoch Eorpach na mballstát a 

ngabhann an conradh leo”. Ní mór d’aon ghníomh a dhéantar bheith déanta ar mhaithe le 

“gnáthóga nádúrtha agus speicis fíaín flora agus fána a bhfuil suim pobail ar leith iontu a 

chaomhnú nó a athchóireáil ag stádas caomhnaithe fabhrach”. Mar thoradh ar an treorú, is 

féidir láithreáin cosanta darbh ainm Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta (LCS) a bhunú do 

chinéalacha ar leith gnáthóga agus speicis áirithe flóra agus fána. Trasaíodh an Treorú sa dlí 

Éireannach ag Rialúcháin na bPobal Eorpacha (Gnáthóga Nádúrtha), SI 94/1997. 
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Éilíonn Alt 6(3) den Treorú go ndéanfaí Measúnú Oiriúnachta (MO), nó scagadh do 

Mheasúnú Oiriúnachta chun go ndéanfaí éifeacht na bpleananna agus na dtionscnaimh ar 

láithreáin Natura 2000 a mheas. D’ullmhaigh an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus 

Rialtais Aitiúil (DoEHLG) treoirlínte ar chomtháthú an Mheasúnaithe Treoraithe Gnáthóga, 

próiseas Measúnaithe Oiriúnachta san áireamh, i bpleánáil Éireannach. 

 

Treoir an AE maidir le hÉin 79/409/EEC 

Is é Treoir an AE maidir le hÉin (Treoir na Comhairle 79/409/EEC ar chaomhnú na n-éin 

fiáin) an píosa reachtaíochta is sine a bhaineann le nádúr atá ag an AE agus tá sé ar cheann de 

na píosaí is tábhachtaí. Chruthaigh sé scéim chuimsitheach cosanta do gach speiceas éin fíáin 

atá ar fáil go nádúrtha san Aontas. Aithníonn an Treoir gurb iad cailleadh agus díghrádú na 

gnáthóga na baoil is mó do chaomhnú na n-éin fíáin. Leagann sé béim láidir mar se oar 

chosaont na gnáthóga do speicis atá i mbaol chomh maith le speicis imirceacha. 

 

Treoracha Náisiúnta 

An Plean Oidhreachta Náisiúnta 2002 

Leagann an Plean Oidhreachta Náisiúnta amach straitéis agus creatlach soiléir agus 

comhleanúnach do chosaint agus feabhsú oidhreachta na hÉireann. S’é príomhchuspóir an 

Phlean an t-oidhreacht náisiúnta a chosaint chomh maith len é a chur chun cinn mar 

acmhainn taitneamhach do chách. 

 

Cuireann An Straitéis Spáis Náisiúnta béim ar dhrochéifeachtaí ar ghnéithe den timpeallacht 

a sheachaint mar shampla tírdhreacha, gnáthóga agus speicis cosanta, dobharcheantair 

abhann, timpeallacht na mara agus oidhreacht chultúrtha na tíre. Aithníonn sé go bhfuil 

ardchaighdeán timpeallachta mar réamhriachtanas do rathúlacht eacnamaíochta, comhtháthú 

sóisialta agus forbairt inbhuanaithe. 

 

Plean Náisiúnta Bithéagsúlachta- Gníomhaíochtaí do Bhithéagsúlacht 2011-2016 

Tógann an Plean seo, eisithe ag Roinn na hÉalaíona, Oidhreachta agus na Gaeltachta, ar 

mhórghníomhartha an chéad Plean Bithéagsúlachta i 2002 agus díríonn sé ar na gníomhartha 

nár críocnaíodh iad agus téann sé i ngleic le h-aon gnéithe a thagann aníos. Aithníonn an 

Plean go bhfuil caomhnú agus feabhsú na bithéagsúlachta rí-thábhachtach d’fhorbairt 

inbhuanaithe agus do chaighdeán saoil an duine a chaomhnú. Leagann an Plean Náisiúnta 

Bithéagsúlachta 102 gníomhartha faoi réimse cuspóirí straitéiseacha. Clúdaíonn na cuspóirí 

caomhnú na bithéagsúlachta sa tuath i gcoitinne, laistigh de agus taobh amuigh de cheantair 

cosanta, príomhshruthú na bithéagsúlachta ar fud an phróisis cinnteoireachta sa Stáit, an bonn 

eolais ar bhithéagsúlacht a láidriú, feasacht agus páirteachas an phobail a mhéadú. 

 

Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha do Cheantar an Oirdheiscirt 2010-2022 

Aithníonn na Treoirlínte Réigiúnacha seo láithreacht réimse fairsing cineálacha gnáthóige le 

luach oidhreachta ar fud réigiúin an Oirdheiscirt, lochanna, eascracha, uiscebhealaí agus 

seandálaíocht san áireamh. Áirítear roinnt polasaithe agus cuspóirí sna Treoirlínte a 

bhaineann le h-oidhreacht nádúrtha. 

 

9.1.2 Láithréain Oidhreachta Nádúrtha Ainmnithe Eorpacha agus Náisiúnta 

Cosnaíonn reachtaíocht Eorpach agus náisiúnta na ceantair oidhreachta náisiúnta is 

luachmhara atá againn. D’aithníodh roinnt láithreán i gContae Cheatharlach toisc go bhfuil 

ardthábhacht ag baint leo don fhiadhúlra ar leibhéal Eorpach agus/ nó Náisiúnta. 
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Acht um Fhiadhúlra 1976-2010 

Is gnáthóga fiadhúlra iad anaclanna dúlra, ainmnithe faoin Acht seo, a bhuaileann le crítéir 

áirithe eolaíochta, atá acmhainneach do chaomhnú, a bhfuil caomhnú an nádúir mar 

phríomhchuspóir iontu agus tógann sé tosaíocht thar gníomhaíochtaí eile uilig. Aithnítear 

tearmainn éin uisce géim faoin Acht seo chun go gcosnófar lachan, géanna agus lapairí ó 

shealgaireacht. 

 

Ar leibhéal Eorpach, is iad láithreáin Natura 2000 siúd atá ainmnithe faoi Threoir an AE 

maidir le hÉin agus Treoir an AE maidir le Gnáthóga, s’iad sin Limistéir faoi Chosaint 

Speisialta agus Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta san ord sin. Trasuíodh na Treoracha 

maidir le hÉin agus Gnáthóga sa dlí Éireannach trí Rialúcháin Gnáthóige Nádúrtha (1997). I 

gContae Cheatharlach, tá trí iarrthóirí do Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta. Níl Limistéar 

faoi Chosaint Speisialta ar bith ainmnithe laistigh den Chontae. 

 

 

Tábla 9.1:  Iarrthóirí do Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta i gContae Cheatharlach 

Cód an 
Láithreáin 

Ainm an Láithreáin Tréithriú an Láithreáin 

002162 Abhainn an Bhearú agus Abhainn an Fheoir Abhainn/ Inbhearach 

000781 Gleann abhann na Sláine Sruthán 

000770 Sléíbhte na Staighrí Dubha Sliabh 

 

Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta 

Roghnaítear Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta de réir Treoir AE maidir le Gnáthóga 

(92/43/EES) a liostaíonn gnáthóga agus speicis áirithe a gcaithfear iad a chosaint. Is í 

príomhaidhm na treorach seo caomhnú na bithéagsúlachta agus na forbartha inbhuanaithe a 

chur chun cinn, le h-aird á tabhairt ar riachtanais eacnamaíochta, sóisialta agus cultúrtha. I 

gcás ina mbeadh éifeacht ag na forbairtí seo ar mhacántacht na láithreán thuas, ní cheadófar 

iad ach nuair nach bhfuil réiteach eile ar bith nó más rud é go bhful fáthanna láidir i measc an 

phobail go n-athrófaí an fhorbairt nó úsáid na talún. I gcás ina mbeadh cineál gnáthóige 

nádúrtha tosaíochta i láithreán, ní cheadófar athrú forbartha nó úsáide talún ar bith ach 

amháín má tá sé riachtanach do shláinte an duine nó sabháilteacht phoiblí nó ar mhaithe leis 

an timpeallacht. I gcás ina gceadófar forbairt, déanfaidh an t-Údarás Pleanála breithmheas ar 

úsáid na gcoinníollacha nó na gcomhaontas pleanála chun cosaint agus feabhsú suime 

caomhnaithe nádurtha an laíthreáin a chinntiú. 

 

Ar leibhéal náisiúnta, is é Acht um Fiadhúlra 1976-2010 na príomfhorálacha stát do chosaint 

an fhiadhúlra (flóra agus fána) agus rialú na ngníomhaíochtaí a mbeadh an dóchulacht ann go 

mbeadh droch-éifeacht acu ar chaomhnú an fhiadhúlra. Faoin Acht um Fhiadhúlra, 

ainmnítear Limistéir Oidhreacht Nádúrtha chun speicis agus gnáthóga le tábhacht náisiúnta a 

chaomhnú agus tá sé molta go dtabharfaí cosaint stát do láithreáin le suim gheolaíoch ar leith 

amach anseo mar Limistéir Oidhreachta Nádúrtha faoin Acht um Fhiadhúlra 1976-2010. Tá 

an DoEHLG freagrach as na láithreáin seo a ainmniú ar leibhéal náisiúnta, ach taímid uilig 

freagrach as a gcosaint a chinntiú sa todhchaí. Tá ainmniúcháin eile ag roinn de na láíthreáin 

seo, mar shampla Anaclann Dúlra Stát, Tearmann d’Fhána, Tearmann Bithghiniteach nó 

Láithreán Ramsar. 

 

Limistéir Oidhreachta Nádúrtha 
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Is láithreáin oidhreachta iad Limistéir Oidhreachta Nádúrtha a d’ainmníodh iad ar mhaithe le 

flóra, fána, gnáthóga agus láithreáin geolaíochta le tábhacht náisiúnta a chosaint. Bíonn 

bainistíocht na limistéir Oidhreachta Nádúrtha treoraithe ag polasaithe pleanála agus Acht um 

Fhiadhúlra 2000. Is ó na Limistéir Oidhreachta Nádúrtha seo a roghnaíodh na láithreáin is 

tábhachtaí d’aimniúcháin idirnáisiúnta mar Limistéir faoi Chosaint Speisialta agus Limistéir 

faoi Chaomhnú Speisialta. 

 

Tá naoi gCeantair Oidhreachta Náisiúnta Molta i gContae Cheatharlach. 

 

9.1.3 Measúnú na Treorach maidir le Gnáthóga (Measúnú Oiriúnachta) 

Is é an Treorú madir le Gnáthóga (chomh maith leis an Treorú maidir le hÉin) bunchloch an 

pholasaithe caomhnaithe nádúir san Eoraip. Tá sé bunaithe ar dhá phríomh-fhactóir, s’iad sin 

gréasán na láithreán cosanta Natura 2000 agus dianchóras cosanta na speicis. Cosnaíonn an 

treorú níos mó ná 1000 cineál ainmhithe agus plandaí agus níos mó ná 200 cineálacha 

gnáthóga atá bunaithe ar shuíomhanna (s’é sin coillte, cluain, bogaigh, srl) a bhfuil tábhacht 

Eorpach ag baint leo. Is í aidhm an treoraithe ná “cabhrú le bithéagsúlacht a chinntiú tré na 

gnáthóga nádúrtha den bhflóra agus fána fíáin a chinntiú i gCríoch Eorpach na mballstát a 

ngabhann an conradh leo”. Ní mór d’aon ghníomh a dhéantar bheith déanta ar mhaithe le 

“gnáthóga nádúrtha agus speicis fíaín flora agus fána a bhfuil suim pobail ar leith iontua 

chaomhnú nó a athchóireáil ag stádas caomhnaithe fabhrach”. Mar thoradh ar an treorú, is 

féidir láithreáin cosanta darbh ainm Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta (LCS) a bhunú do 

chinéalacha ar leith gnáthóga agus speicis áirithe flora agus fána. Trasaíodh an Treorú sa dlí 

Éireannach ag Rialúcháin na bPobal Eorpacha (Gnáthóga Nádúrtha), SI 94/1997. 

 

Éilíonn Alt 6(3) den Treorú go ndéanfaí Measúnú Oiriúnachta (MO), nó scagadh do 

Mheasúnú Oiriúnachta chun go ndéanfaí éifeacht na bpleananna agus na dtionscnaimh ar 

láithreáin Natura 2000 a mheas. D’ullmhaigh an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus 

Rialtais Aitiúil (DoEHLG) treoirlínte ar chomtháthú an Mheasúnaithe Treoraithe Gnáthóga, 

próiseas Measúnaithe Oiriúnachta san áireamh, i bpleánáil Éireannach. Measúnú Oiriúnach 

ar Phleananna agus Tionscnaimh in Éirinn- Treorú d’Údaráis Pleanála (2009). 

 

Tá an dualgas ar Údaráis Áitiúla a chinntiú go ndeántar Measúnú Treorach maidir le 

Gnáthóga de na h-iarmhairtí de mholta ar láithreáin caomhnaithe ainmnithe maidir le forbairtí 

a mbíonn ceadúnas pleanála ag teastáil uathu. Baineann sé seo le moltaí forbartha, pleananna 

agus gníomhaíocht cheadúnaithe (astarraingt uisce, ceadúnais fuíll srl) a bhfuil an dóchúlacht 

ann go mbeadh éifeacht acu ar na láithreáin seo, is cuma cén suíomh atá acu. 

 

Deir Ciorclán SEA 1/08 agus NPWS 1/08, eisithe ag an DoEHLG go gcaithfear scagadh a 

dhéanamh ar phlean úsáide talún dréachtaithe (Pleananna forbartha agus pleananna ceantair 

áitiúil) nó leasú/athrú atá molta faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt (mar atá leasaithe) 

d’éifreacht ar bith a bheadh acu ar cheantair atá ainmnithe mar láithreáin Natura 2000 (mar 

shampla Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta nó Limistéir faoi Chosaint Speisialta) chun a 

mheas an bfhuil gá le Measúnú Oiriúnach iomlán ar an dtionscnamh ag teastáil de réir Ailt 6 

den Threoir maidir le Gnáthóga (1992). 

 

Tá próiseas aimnithe na láithreán ar siúl i gcónaí, le láithreáin nua á gcur nó á n-uasghrádú, i 

dtéarmaí a stádais caomhnaithe, agus teorainneacha na láithreán mar atá á n-athrú, de réir mar 

a fhaightear eolas níos fearr. Anuas ar seo, tá réimse plandaí agus ainmhithe agus na 
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gnáthóga a bhaineann leo atá cosanta ag reachtaíocht Eorpach agus Náisiúnta, aon áit a bhfuil 

siad ar fáil. 

 

Séard is brí le Measúnú Oiriúnach ná measúnú, bunaithe ar an eolas eolaíochta is fearr, 

déanta ag saineolaí eiceolaíoch, ar éifeachtaí a d’fhéadfaí bheith ag plean ar chuspóirí 

caomhnaithe láithreáin Natura 2000 ar bith (láithreáin Natura 2000 nach bhfuil suite sa 

cheantar a mbaineann an Plean Dréachtaithe san áireamh) agus forbairt na mbearta maolaithe 

nó seachanta, aon áit a bhfuil gá leo. Caithfear éifeachtaí indíreacha agus charnacha a bhíonn 

ar an bplean a ghlacadh a chur san áireamh i measc na n-éifeachtaí a ndéantar measúnú orthu, 

chomh maith le h-aon ghníomhaíochtaí reatha nó mholta, forbairtí nó polasaithe a mbíonn 

éifeacht acu ar an laíthreán. Caithfear éifeachtaí dhealraitheacha na bpolasaithe taobh amuigh 

de láithreáin Natura 2000 a chur san áireamh sa mheasúnú (Éifeachtaí ex-situ a ghlaotar orthu 

seo). 

 

Ma léiríonn scagadh na Treorach maidir le Gnáthóga go mbeadh éifeacht shuntasach ag plean 

no tionscnaíocht a thagann ón bPlean Forbartha seo ar láithreán Natura 2000, go díreach nó 

go h-indíreach, leis féin nó i dteaglaim le pleananna nó tionscnaíochtaí eile, caithfear an 

Ráiteas Éifeachta Natura a dhéanamh ar an bplean nó an tionscaíocht de réir Ailt 6 den Treoir 

maidir le Gnáthóga (1992). 

 

Rachaidh an t-Údarás Áitiúil i gcomhairle le Comhlachais Ainmnithe, agus gníomhaireachtaí 

Rialtais eile mar a bhéas oiriúnach, agus breithiúnas á dhéanamh ar phleananna nó 

tionscnaíochtaí a bhfuil an dealraitheacht ann go mbeadh éifeacht acu ar láithreáin Natura 

2000 (nó láithreáin atá molta chun bheith ainmnithe mar láithreáin Natura 2000). De réir Ailt 

6(3) den Threoir maidir le Gnáthóga, ní bhronnfaidh an Chomhairle ceadúnas ach amháin i 

gcásanna ina léirítear go soiléir nach mbeidh droch-éifeacht ag forbairt mholta, leí féin nó i 

dteaglaim le pleananna nó tionscnaíochtaí eile, ar mhacántacht laíthreáin Natura 2000. Más 

rud é go bhfaightear amach go mbeidh droch-éifeacht ag forbairt mholta ar mhacántacht 

laíthreáin Natura 2000, ní bhronnfar ceadúnas pleanála ach i gcásanna eisceachtúla, nuair 

nach bhfuil comhrogha ar bith, ar mhaithe le leasa an phobail, faoi réir dian-riachtanas Ailt 

6(4) den Treoir maidir le Gnáthóga. 

 

 

Oidhreacht – Polasaí 1 

Tá sé mar pholasaí ag Comhairle Contae Cheatharlach na gnéithe seo a leanas a 

dhéanamh: 

 Bheith tiomanta chun stádas caomhnaithe fabhrach agus luach caomhnaithe gach 

láithreáin oidhreachta nádúrtha ainmnithe nó molta d’ainmniú a chosaint agus a 

chaomhnú de reír reachtaíochta Eorpaigh agus Náisiúnta agus i gcomhghnásanna, 

comhaontais agus próisis idirnáisiúnta eile atá oiriúnach. Áíritear láithreáin atá 

ainmnithe nó molta mar Límistéir faoi Chaomhnú Speisialta agus Limistéir 

Oidhreachta Nádúrtha molta, speicis fíaín na n-éin agus a ngnáthóga, go h-áirithe 

speicis atá annamh nó i mbaol agus speicis imirceacha a bhíonn ar fáil go coitianta. 

 Gach tionscnaíocht agus plean a scagadh a thagann ón bPlean seo chun fáil amach an 

bhfuil gá le Measúnú Oiriúnach a dhéanamh faoi Alt 6 den Threoir maidir le 

Gnáthóga. Ní cheadófar plean nó tionscadal (m.sh forbairt mholta) laistigh de 

Cheantar an Phlean go dtí go bhfionnan an t-údarás inniúil (Comhairle Contae 

Cheatharlach) na nithe seo, a leanas amach, bunaithe ar fhianaise eolaíochta, Scagadh 

do Mheasúnú Oiriúnach, agus Measúnú Oiriúnach más gá: 
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1. Ní chothóidh an plean nó an tionscadal droch-éifeachtaí shuntasacha, díreacha nó 

indíreacha nó tánaisteacha ar mhacántacht aon láithréaín Eorpaigh (leis féin nó i 

dteaglaim le pleananna nó tionscadail eile) nó 

2. Cothóidh an plean nó an tionscadal droch-éifeachtaí shuntasacha ar mhacántacht 

láithréaín Eorpaigh (nach bhfuil cineál gnáthóige nádúrtha tosaíochta/ agus nó 

speiceas tosaíochta ar fáil ann) ach níl comhrogha ann agus caithfear an plean nó 

an tionscadal a chur i bhfeidhm ar aon chaoi ar mhaithe le leasa an phobail, leasa 

sóisialta nó eacnamaíocht mar shampla. I gcás mar seo, beidh sé riachtanach 

gnásanna a leagtar amach iad sa reachtaíocht a leanúint agus comhshocrú a 

dhéanamh le, agus na bearta cúiteacha uilig a thógáíl ionas go gcosnófaí 

comhleanúnachas ginearálta an Natura 2000 nó 

3. Cothóidh an plean nó an tionscadal droch-éifeachtaí shuntasacha ar mhacántacht 

láithréaín Eorpaigh (a bhfuil cineál gnáthóige nádúrtha tosaíochta/ agus nó 

speiceas tosaíochta ar fáil ann) ach níl comhrogha ann agus caithfear an plean nó 

an tionscadal a chur i bhfeidhm ar aon chaoi ar mhaithe le leasa an phobail, ar 

mhaithe le sláinte na ndaoine nó sabháilteacht an phobail, d’iarmhairtí 

dhearafacha thábahchtacha ar an gcomhshaol nó más rud é go measann an 

Coimisiún go bhfuil sé ar leas an phobail i gcoitinne. I gcás mar seo, beidh sé 

riachtanach gnásanna a leagtar amach iad sa reachtaíocht a leanúint agus comh-

shocrú a dhéanamh le, agus na bearta cúiteacha uilig a thógáíl ionas go gcosnófaí 

comhleanúnachas ginearálta an Natura 2000 

 Caomhnú agus baint amach an stádais caomhnaithe fabhrach na ngnáthóga agus na 

speiceas a chur chun cinn i dteaglaim leis an NPWS 

 Measúnú a dhéanamh, de réir na reachtaíochta oiriúnaigh, ar na forbairtí mholta uilig 

a bhfuil an dealraitheacht ann go mbeadh éifeacht shuntasach acu (díreach nó 

indíreach nó carnach) ar láithreáin oidhreachta nádúrtha, láithreáin atá molta 

d’ainmniú agus speicis cosanta. 

 Alt 6 den Treoir maidir le Gnáthóga an AE (mar atá trasuite sa dlí Éireannach ag 

Rialúcháin an AE maidir le Gnáthóga 1997 agus leasaithe a tháinig i ndiaidh) a 

chomhlíonadh go h-iomlán agus measúnú a dhéanamh chun fáil amach an mbeadh 

éifeacht shuntasach ag an bplean nó an tionscadal ar mhacántacht, cuspóirí 

caomhnaithe agus gnéithe cáilíochta aon láithreáin Natura 2000, agus breithmheas a 

dhéanamh ar phlean nó tionscadal ar bith atá ullmhaithe nó measúnaithe ar bhonn an 

phlean forbartha seo 

 Forbairt a chur chun cinn nach gcuirfeadh isteach ar stádas caomhnaithe fabhrach a 

choimead agus cuspóirí caomhnaithe na láithreán ainmnithe a bhualadh, go h-áirithe 

láithreáin sa Mheasúnú Charachtar Tírdhreacha laistigh den Phlean seo. 

 Tionscadail a cheadú a chothaíonn éifeachtaí shuntasacha charnacha, dhíreacha, 

indíreacha nó thánaisteacha ar láithreáin Natura 2000 mar thoradh ar a scála, úsáid na 

talún, cóngaracht, riachtanais acmhainne, astúcháin (diúscairt chun talún, uisce nó 

aer), riachtanais iompair, fad na tógála, feidhmiú, díchoimisiúnú nó mar thoradh ar 

aon éifeachtaí ar bhonn an Phlean seo (leis féin nó i dteaglaim le h-aon phlean nó 

tionscadal eile) 

 Tacaíocht a thabhairt do mholtaí na gCuspóirí Caomhnaithe Suíomhoiriúnaithe do 

láithreáin Natura 2000. Déantar é seo chun scrúdú a dhéanamh ar conas a bhainfear 

amach Cuspóirí Caomhnaithe na Láithreán i gcomhthéacs pleanála oiriúnaigh agus 

forbartha inbhuanaithe an chontae. Beidh sé mar pholasaí ag an gComhairle a chinntiú 

go dtabharfaidh aon fhorbairt aird ar Phleananna Bainistíochta oiriúnacha do Limistéir 

faoi Chaomhnú Speisialta agus Limistéir faoi Chosaint Speisialta sa chontae 

 Cinntíu go mbeadh tionscnaimh talmhaíochta molta uilig agus oibriúcháin feabhsaithe 



 211 

nó bonneagar ar bith a ghabhann leo, leo féin nó i dteaglaim le pleananna nó 

tionscadail eile faoi réir measúnaithe oiriúnacha chun a chinntiú nach mbeadh 

éifeachtaí dealraitheacha ar bith ar mhacántacht aon láithreáin Natura 2000 sa chontae 

 Codanna oiriúnacha den Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Uimh.2) Rialúcháin 

2011 agus Pobail Eorpacha (Leasú ar Phleanáil agus Forbairt) Rialúcháin 2011 a chur 

i bhfeidhm, a n-éilíonn go gcuirfí isteach do cheadúnas pleanála i gcás ina mbíodh 

ceantar a mbíonn oibriúcháin ar siúl ann maidir le draenáíl nó athshealbhú bogaigh, 

níos mó ná 0.1 heicteáir, nó i gcás ina mbeadh éifeacht shuntasacha ag leithéidí 

oibriúchán ar an timpeallacht. Caithfeadh a leithéidí iarratais pleanála bheith tacaithe 

ag Measúnú Oiriúnach aon áit a bhfuil gá. 

 Cinntiú go bhfuil na tionscnaimh molta uilig a leanas agus aon oibriúcháin 

feabhsaithe nó bonneagar a ghabhann leo faoi réir Méasúnaithe Oiriúnaigh: 

tionscnaimh fuinnimh inathnuaite, soláthar uisce agus astarraingt, fuíolluisce agus 

diúscairtí, maolú agus seachaint na dtuillte, bonneagar nua, go h-áirithe bóithre, línte 

cumhachta agus teileachumarsáid; agus soláthrú áise agus aeraíochta i gcás ina 

mbeadh éifeacht aige ar Láithreáin Eorpacha 

 Cinntiú go ndéanfar moltaí an Mheasúnaithe Charachtar Tírdhreacha atá ar fáil in 

Aguisín 6 den phlean seo a fhorleanúint ag gach tréimhse le linn saolré an phlean seo. 

 

 

 

9.1.4 Caomhnú an Nadúir taobh amuigh de Láithreáin Ainmnithe 

Ceadaíonn reachtaíocht caomhnaithe nadúir atá ann anois cosaint na speiceas áirithe agus 

láithreáin a mbíonn tábhacht idirnáisiúnta agus náisiúnta ag baint leo. Tá go leor gnáthóga 

fhiadhúlra tábhachtacha i gContae Cheatharlach nach mbualann leis an gcrítéir 

d’ainmniúcháin mar Ceantair Oidhreachta Nádúrtha nó Ceantair faoi Chaomnhú Speisialta, 

ach tá siad tábhachtach ar bhonn an chontae nó bonn áitiúil agus feidhmíonn siad mar clocha 

chora i ngréasán eiceolaíochta níos leithne. Áirítear aibhneacha, agus bruacha abhann, 

locháin, coillte bheaga agus fálta atá ríthábhachtach d’imirce, scaipeadh agus aistriú 

géiniteach na speiceas fíáin anseo. Foirmíonn na gnéithe seo gréasán de cheantair cosanta, 

conairí eiceolaíochta, agus ‘clocha chora’ eiceolaíochta atá ar fáil chun tacú le gluaiseacht na 

speiceas agus chun na gnáthóga, na próisis agus feidhmeanna eiceolaíochta a chaomhnú chun 

go gcaomhnófar bitheágsúlacht agus caithfear príomhghnéithe an ghréasáin eiceolaíochta seo 

a aithint, a chosaint agus a fheabhsú. 

 

Deir Alt 10 den Treoir maidir le Gnáthóga go bhfuil an dualgas ar Bhallstáit, ó thaobh úsaíd 

na talún, pleanáil agus polasaithe forbartha, bainistíocht na ngnéithe den tírdhreach a bhfuil 

tábhacht ar leith ag baint leo ó thaobh flóra agus fána fíáin a spreagadh. 

 

9.1.5 Cur Chun Cinn agus Cosaint na bitheágsúlachta agus na gcónairí 

fhiadhúlra 

Leagann Alt 10 den Treoir maidir le Gnáthóga amach na dualgais maidir le h-oidhreacht 

nádúrtha sa tuath níos leithne. Deir sí go ndéanfaidh Údaráis Pleanála gach iarracht 

comhleanúnacht eiceolaíochta an ghréasáin Natura 2000 a fheabhsú agus bainistíocht na 

gnéithe tírdhreacha a bhfuil tábhacht ar leith ag baint leo do fhlóra agus fána, tré pleanáil 

úsaíde talún agus polasaithe forbartha. Séard atá i gceist anseo ná gnéithe atá ríthábhachtach 

d’imirce, scaipeadh agus aistriú géiniteach na speiceas fiáin, mar gheall ar a struchtúr líneach 

agus leanúnach (mar shampla aibhneacha lena mbruacha nó córais traidisiúnta marcála na 
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dteorainneacha páirce) nó mar gheall ar a bhfeidhm mar clocha chora (mar shampla locháin 

nó coillte bheaga). 

 

 
Oidhreacht-Cuspóir 1 

 Laghdaigh éifeacht na forbartha nua ar ghnáthóga le luach nádúrtha atá mar 

phríomhghnéithe de ghréasán eiceolaíochta an Chontae. Beidh an dualgas ar fhorbairtí 

a mbeadh éifeacht dhealraitheach acu ar láithreáin ainmnithe áitiúla a bhfuil tábhacht 

caomhnaithe nádúir ag baint leo, na h-éifeachtaí ar luach eiceolaíoch an láithreáin a 

léiriú agus ní cheadófar iad ach amháin más féidir a léiriú go bhfuil fáthanna leis an 

bhforbairt atá níos mó ná mar atá an gá le luach caomhnaithe nádúir an láithreáin a 

chosaint 

 Cinntigh go bhfeabhsóidh moltaí forbartha, nuair atá siad oiriúnach, comhleanúnacht 

eiceolaíoch an ghréasáin Natura 2000 agus go ndéantar bainistíocht na ngnéithe 

tírdhreacha a bhfuil tábhacht ar leith ag baint leo ó thaobh flóra agus fána a spreagadh 

de réir Ailt 10 den treoir maidir le Gnáthóga 

 Cinntigh go bhfeabhsóidh agus go gcosnóidh moltaí forbartha bithéagsúlacht, aon áit 

is féidir, tré íoslaghdú a dhéanamh ar dhroch-éifeachtaí ar ghnáthóga atá ann cheana 

féin agus tré bearta maolaithe nó cúitímh a chur san áireamh, mar atá oiriúnach, a 

chinntíonn go bhfeabhsófar bithéagsúlacht 

 Cinntigh nach gcailltear gréasán eiceolaíoch ar bith, nó cuid de, a chuireann nascacht 

ar fáil idir ceantair bothéagsúlachta áitiúla gan leasúcháin bheith mar thoradh 

 
 

9.1.6 Coillte, Crainn agus Fálta 

Is tairbhe thábhachtach nádúrtha agus tírdhreacha iad coillte, crainn agus fálta i gContae 

Cheatharlach agus cuireann siad feidhm bithéagsúlachta ar fáil i bhfoirm bia, gnáthóg, 

tearmann agus ceantair nochta, agus feidhmíonn siad mar scagairí truallaithe agus slogaidí 

carbóin. Cuireann siad go mór le carachtar tírdhreacha an Chontae chomh maith. Tá roinnt 

coillte ar fud an Chontae, mar shampa Páirc na Darach, Baile an Teampaill agus an Charraig. 
 

Cuireann crainn go mór le tírdhreacha agus bailedhreacha an chontae. Anuas ar seo cuireann 

siad gnáthóga fhiadhúlra ar fáil, déanann siad imill uirbeacha níos boige agus cuireann siad 

scála agus cúlchríoch ar fáil do shráideanna agus foirgnimh. Déanann siad scagaireacht ar 

fhuaim, smúit agus truailleáin agus cabhraíonn siad tuilte a sheachaint toisc go gcoimeádann 

siad taise. Is bunachar sonraí sárailleachta na gcrann in Éirinn é Clár Crann na hÉíreann a 

bhíonn tiomsaithe ag Comhairle Crann na hÉireann. D’aithin Clár Crann na hÉireann crainn 

suntasacha sa chontae, bunaithe ar thréithe mar aois, airde, ga, naisc stairiúla nó béaloidis 

agus áirítear roinnt crainnte i gCeatharlach ar an gclár seo. 

 

Is acmhainn thábhachtach nádúrtha agus stairiúil é an fál sceach, toisc go gcuireann siad le 

caighdeán an tírdhreacha, tá tábhacht eiceolaíoch acu mar ghnáthóga fhiadhúlra agus tá 

suntasacht stairiúil acu mar theorainneacha do bhailte fearainn agus páirceanna. Cé go bhfuil 

sé deacair tábhacht choibhneasta na bhfál sceach a mheas gan suirbhéireacht shonraithe, go 

ginearálta is fiú na catagóirí seo a leanas a chosaint: 

 

 Sean-fhálta sceach, córas páirce a bhí ann roimh an 17ú gCéad 

 Teorainneacha ar bhailte fearainn 

 Fálta a bhfuil feidhm fheirmeoireachta, thírdhreacha nó chultúrtha acu 
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 Fálta a mbíonn gnéithe seandálaíochta mar chuid dóibh 

 Fálta atá tábhachtach mar chonairí fhiadhúlra idir gnáthóga 

 Fálta atá cóngarach do bhóithre, bealaí glasa, rianta agus coillte 

 Múrtha agus díoga a mbíonn na tréithe thuas acu 

 

 

Oidhreacht – Cuspóir 2 

 Cosain agus déan bainistíochta ar choillte, crainn agus fálta a bhfuil luach áise nó 

bithéagsúlachta ag baint leo nó a chuireann le carachtar an tírdhreacha, agus cinntigh 

go ndéantar forálacha dá gcosaint agus dá mbainistíocht nuair atá forbairt á déanamh, 

á ceadú agus á faomhadh 

 Cinntigh, aon áit is gá, go n-áirítear moltaí do phlandú le h’iarratais agus/nó zón 

maolánaithe idir na h-oibriúcháin forbartha agus gnéithe le tábhacht eiceolaíoch 

 Spreag coimeád na bhfál agus teorainneacha sainiúla nádúrtha i gceantair tuaithe. I 

gcás nach féidir a leithéid de bhaint teorainne a sheachaint, beidh gá le teorainn leis an 

bhfad céanna nó níos mó. 

 Cuir in aghaidh leagadh na gcrann abaí chun forbairt a éascú agus chun crannliacht a 

spreagadh in ionad leagadh na gcrann aon áit is féidir. Cosain agus caomhnaigh fálta i 

bhforbairtí nua agus ionadaíocht a lorg i bhfoirm na bhfál nua le speicis dúchasacha 

ón cheantar, i gcás ina mbíonn a mbaint riachtanach le linn oibriúchán bóthair nó 

oibriúcháin eile 

 Cloígh le fórálacha an Achta um Fhiadhúlra 1976 go 2010 i mbaint na bhfál a 

choisceadh le linn séasúir neadaithe na n-éan ón 1ú Márta go dtí 31ú Lúnasa. 

 

 

9.1.7 Uiscí Intíre- lochanna, aibhneacha, sruthanna, bogaigh agus 

screamhuisce 

In aibhneacha agus sruthanna, bogaigh agus screamhuisce taobh istigh de limistéar an Phlean, 

tá roinnt gnáthóga agus speicis ar fáil agus cuireann siad go mór le carachtar agus 

taithneamhacht an chontae agus tacaíonn siad le turasóireacht, aeraíocht agus caighdeán saoil 

dóibh siúd atá ina gcónaí sa chontae agus iad atá ar chuairt. 

 

Is iad Aibhneacha an Bhearú agus na Sláine na príomhdhobharlaigh i gContae Cheatharlach. 

Tá bruacha na n-aibhneacha agus na sruthanna (zóin bruachánacha) an-thábhachtach, toisc go 

bhfuil raon gnáthóga agus speicis ar fáil iontu atá éagsúil ón tírdhreach mórthimpeall. 

Feidhmíonn zóin bruachánacha mar chonairí eiceolaíocha agus cloche chora a ligeann speicis 

gluaiseacht ó áit go h-áit. 

 

Tá bogaigh a bhaineann le h-aibhneacha agus sruthanna, mar shampla féaraigh fliucha nó 

riasca, tábachtach do bhithéagsúlacht ach tá leasa eile ag baint leo chomh maith. Laghdaíonn 

siad sruth na dtrualleáin go h-uisce dromchla agus screamhuisce agus maolaíonn siad 

éifeachtaí na dtuilte toisc go n-ionsaíonn siad uiscí na dtuilte agus scaoileann siad iad ar ais 

sna mbealaí uisce go mall. 

 

Tugann aibhneacha agus sruthanna leasa aeraíochta do phobail áitiúla freisin. Tá 

screamhuisce tábhachtach d’uisce a sholáthrú agus sruthanna na mbogach agus na n-

aibhneacha a chaomhnú le linn tréimhsí tirime. 
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Ba chóir aibhneacha agus sruthanna a chaomhnú i gcoinníoll oscailte, leath-nádúrtha, aon áit 

is féidir. Ba chóir a gconairí agus a ngleannta a chosaint agus a chaomhnú don 

bhithéagsúlacht, tírdhreach agus luach cosanta i gcás tuile. Ba chóir é seo a bhaint amach tré 

ceansú a dhéanamh ar fhorbairt na gconairí abhann/srutha agus na ngleannta agus tré córais 

draenála inbhuanaithe a chur i bhfeidhm d’fhorbairtí tráchtála agus cónaithe. Ní mór 

acmhainní screamhuisce a chosaint agus a bhainistiú ar bhealach inbhuanaithe. 

 

 

Oidhreacht - Cuspóir 3 

 Bithéagsúlacht na n-aibhneacha, sruthanna agus sruthchúrsaí eile a chosaint agus a 

chaomhnú i stát oscailte agus tóchar agus cur i gcoinne athailínithe 

 Cinntiú go gcoinnítear sruthchúrsaí an Chontae dá mbithéagsúlacht agus luachanna 

cosanta i gcás tuile agus gnáthóga fhiadhúlra aibhneacha, zóin bruachánach agus 

sruthanna an chontae a chaomhnú agus a fheabhsú más féidir i gcás ina mbíonn siad 

taobh amuigh de limistéir ainmnithe chun gréasán gnáthóige agus conairí 

bithéagsúlachta a chruthú ar fud an chontae 

 Dul i gcomhairle, mar is gá le h-Iascaigh Intíre na hÉireann maidir le forbairt ar bith a 

mbeadh éifeacht dhealraitheach aici ar éiceachórais uisceacha agus gnáthóga 

bhruachánacha a bhaineann leo 

 Dul i gcomhairle le hUiscebhealaí Éireann agus an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta 

agus Fiadhúlra, an DoEHLG, Iascaigh Intíre na hÉireann agus pobail áitiúla ar 

mholtaí forbartha a mbeadh éifeacht acu ar uiscebhealaí intíre, aibhneacha nó 

sruthchúrsaí eile 

 Úsáid phoiblí na n-aibhneacha a chur chun cinn nuair is féidir agus nuair atá sí 

oiriúnach 

 Éiliú nach mbíonn meath ar shruthchúrsaí nó gnáthóga síos an abhainn mar thoradh ar 

rith chun srutha ó fhorbairt mholta 

 Cinntiú nach gcuireann molta soilsíochta taobh le sruthchúrsaí, aibhneacha, sruthanna 

nó conairí canálacha isteach ar speicis ialtóga, chun éifeachtaí soilsithe ar ialtóga agus 

speicis eile a mhaolú 

 Aird a thabhairt ar Phlean Bainistíochta Abhantraigh an Oirdheiscirt 

 Acmhainní uisce a chosaint, aibhneacha, sruthanna, lochanna, bogaigh, turlaigh, 

screamhuisce san áireamh, chomh maith le gnáthóga uisceacha agus bogaigh agus 

speicis a bhíonn ag brath ar fhionnuisce agus uisce de réir na riachtanas agus na 

treoraithe sa Treoir Creatlaigh Uisce an A.E 2000 (2000/60/EC), Rialúcháin an 

Aontais Eorpaigh (Polasaí Uisce) 2003 (mar atá leasaithe), Plean Bainistíochta 

Abhantraigh an Oirdheiscirt 2009-2015 agus Treoracha AE oiriúnacha eile, 

reachtaíocht náisiúnta agus treoir maidir le polasaí san áireamh (áirítear leagain a 

ghabhann ina n-ionaid). Tabhair tacaíocht do chur i bhfeidhm cur chuige pleanála 

agus bainistíochta maidir le forbairt agus caomhnú, cur i bhfeidhm teicníochtaí Córais 

Draenála Inbhuanaithe d’fhorbairt nua san áireamh. 

 

 

 

9.1.8 Zóin Bhruachánacha 

Is eiceachórais iad zóin bruachánacha a bhíonn suite fad le bruacha aibhneacha, sruthanna, 

goilíní, nó sruthchúrsaí ar bith eile. De ghnáth is stráicí cúnga talún iad zóin bruachánacha a 

bhíonn ar theorainneacha foínse uisce. De ghnáth bíonn flóra agus fána bruachánach rí-
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éagsúil uathu súid a bhfaightear iad i bpobail cóngaracha mar thoradh ar na h-ithreacha 

uisceamharacha a fhaightear sa zón bruachánach. Cuireann zóin bruachánacha sláintiúla 

réimse seirbhísí eiceachórais thábhachtacha ar fáil agus is gnáthóga thábhachtacha iad don 

fhiadhúlra go minic. Bíonn baol ar leith do zóin bruachánacha ó fhorbairt mhí-oiriúnach. Cé 

nach gcuireann an Plean seo cosc ar fhobairt i zón bruachánach, caithfeadh forbairtí i leithéidí 

zóin cosaint na limistéar leochaileacha a chinntiú. Is príomhriachtanais de chuid straitéise 

chosanta sruthchúrsa chomhtháthaithe é leagan amach na talún suntasaigh taobh le h-imeall 

nó conair na h-abhann. 

 

Do chuislí aibhneacha níos mó (thar 10m) s’é leithead molta an chroí-zóin bruachánaigh 35-

60m (18-30m ar gach taobh den abhainn) agus d’fhéadfadh sé bheith níos mó i gcás a mbíonn 

tuilemhánna tadhlacha ag an zón bruachánach. 

 

Do chuislí níos lú (faoi bhun 10m) s’é leithead molta an chroí-zóin bruachánaigh 20m nó níos 

mó (10m ar a laghad ar gach taobh den abhainn). 

 

Ba chóir an leithead ainmnithe a chur in oiriúint don láithreán, síneadh na h-abhann nó 

bruacha an locha ar leith nó a saintréithe agus na gnáthóga a bhaineann leo. D’aibhneacha 

salmainide, ní mór don chroí-zón bruachánach bheith 25m ar a laghad ar gach taobh den 

abhainn. 

 

Tá sé tábhachtach go mbeadh an zón maolánach mór go leor le macántacht eiceolaíoch na h-

abhann a chosaint (fásra éiritheach san áireamh) agus an zóin bhruachánaigh (fásra cois 

abhann le crainn san áireamh, le h-aird á tabhairt ar úsáid stairiúil an cheantair. Agus croí-zón 

bruachánach á aithint taobh le sruthcúrsa, tabharfar aird ar na crítéirí seo a leanas: 

 

 Soláthrú cobhsaíochta leaba agus bruacha 

 Cosaint caighdeáin an uisce 

 Caomhnú inmharthanachta an fhásra bruachánaigh 

 Solathrú na leanúnachta agus nascachta taobh le zón bruachánach 

 Comhtháthú le próisis tuillemhá 

 Bainistíocht ar éifeachtaí imill ag teorainn bhruachánach/cathrach 

 Cosaint na luachanna nádúrtha laistigh de chuislí 

 

 

Oidhreacht - Cuspóir 4 

 Aibhneacha, sruthanna agus sruthchúrsaí eile agus na croí-zóin bruachánacha a 

ghabhann leo a chosaint aon áit is féidir agus iad a chaomhnú i stát oscailte chun go 

mbeadh sé ar a gcumais gnáthóga oiriúnacha a chur ar fáil d’fhána agus flóra 

 Oidhreacht nádúrtha agus carachtar tírdhreacha conairí agus gleannta na h-abhann 

agus an srutha a chosaint agus a fheabhsú, iad a chaomhnú saor ó fhorbairt 

mhíoiriúnach agus forálacha a dhéanamh do rochtain phoiblí aon áit go bhfuil sí 

indéanta agus oiriúnach. 

 Saibhreas bitheagsúlachta a chosaint agus a fheabhsú tré aibhneacha, conairí 

sruthanna agus gleannta a chosaint tré talamh a choimeád taobh lena mbruacha do 

chonairí bithéagsúlachta, á gcaomhnú saor ó fhorbairt mhíoiriúnach agus cur i 

gcoinne tóchair nó athailíniú 

 Cinntiú go n-úsáideann gach forbairt mholta úrnua chónaithe agus thráchtála córais 

draenála inbhuanaithe de réir dea-chleachtas na linne seo, rud a chinntíonn go 
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gcosnófar macántacht na láithreán bogaigh sa cheantar tadhlach, a chóras hidreolaíoch 

san áireamh 

 Cinntiú go gcoinneofar tuille-mhánna agus bogaigh laistigh de limistéar an Phlean 

don bhithéagsúlacht agus a luach cosanta i gcás tuille 

 Cinntiú nach mbíonn droch-éifeacht ag forbairtí mholta ar acmhainní screamhuisce 

agus gnáthóga agus speicis a bhíonna ag brath ar screamhuisce 

 Dul i gcomhairle le comhlachais ainmnithe sula ndéantar aon oibriúcháin nó forbairt a 

mbeadh éifeacht acu ar aibhneacha, sruthanna nó sruthchúrsaí a chur i gcrích, a 

fhormheas nó a cheadú. 

 Éileamh nach mbeidh meath ar shruthchúrsaí nó gnáthóga síos an abhainn mar 

thoradh ar rith chun srutha ó cheantar forbartha, agus go ndéanfar cóireáil ar thruailliú 

a dhéanann forbairt taobh istigh den cheantar forbartha sula scaoiltear é chun 

sruthchúrsaí áítiúla 

 Cinntiú go ndéantar measúnú oiriúnachta eiceolaíoch d’fhorbairtí a bhfuil an cumas 

iontu éifeacht a bheith acu ar uiscí intíre. 

 

 

9.1.9 Speicis Cosanta 

Tá speicis áirithe flóra agus fána tearc nó i mbaol laistigh de Chontae Cheatharlach agus tá 

siad cosanta faoin dlí, toisc go mbíonn bearta ar leith ag teastáil uathu chun go gcinnteofaí a 

marthanacht leanúnach. Ar leibhéal náisiúnta, liostaíonn an t-Ordú um Flóra (a chosaint) nó 

leithéidí ordaithe, speicis plandaí atá cosanta faoin dlí. Liostaíonn Acht um Fhiadhúlra 1976-

2010 speicis ainmhithe cosanta. 

 

Tá Iarscríbhinní leis an Treoir maidir le Gnáthóga do speicis plandaí agus ainmhithe (nach 

éin iad) ainmnithe toisc go bhfuil imní caomhnaithe fúthú, agus a bhfuil bearta agus 

rialúcháin caomhnaithe ag baint leo. 

 

Tá roinnt Iarscríbhinní sa Treoir maidir le hÉin a mbíonn liostaí iontu de speicis éin a mbíonn 

bearta agus rialúcháin caomhnaithe ag baint leo. Tá an cosaint seo i bhfeidhm aon áit a bhfuil 

an speiceas éin ar fáil agus ní h-amháin i láithreáin atá ainmnithe do chaomhnú nádúir. 

 

Éilíonn an Treoir maidir le Gnáthóga agus na Rialúchaín maidir le Gnáthóga Éin agus 

Nádúrtha 2011 go ndéanfar dian-chosaint ar speicis áirtithe atá liostáilte ar Iarscríbhinn IV 

den Treoir maidir le Gnáthóga. Tá an seans ann go measfaí gur chion a bhéas ann más rud é 

go ndéantar oibrúchán ar bith a bhfuil an cumas ann cur isteach ar speicis ainmnithe, agus nár 

bhronn an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra ceadúnas maolaithe don oibriúchán. 

 

Oidhreacht – Cuspóir 5 

 Speicis na bplandaí agus na n-ainmhithe atá liostáilte ar an Ordú um Flóra (a chosaint) 

1999 a chosaint 

 Speicis agus na gnáthóga a bhaineann leo a mbíonn cosaint dian ag teastáil uathu faoi 

Rialúcháin na nGnáthóga (S.I Uimh.477/2011- AE (Éin agus Gnáthóga Nádúrtha) 

Rialúcháin 2011 a chosaint 

 Speicis na n-ainmhithe agus na n-éin agus na gnáthóga a bhaineann leo atá cosanta 

faoin Acht um Fhiadhúlra 1976 go 2010 a chosaint. 

 Cinntiú nach mbíonn droch-éifeacht shuntasach ag forbairt ar speicis plandaí, 

ainmhithe nó éin atá cosanta faoin dlí, nach féidir maolú sásúil a dhéanamh uirthí 
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 Dul i gcomhairle leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra agus aird a 

thabhairt ar aon riachtanais ceadúnais nuair atá forbairt ar bith a mbeadh éifeacht aici 

ar speicis plandaí, ainmhithe nó éin atá cosanta faoin dlí á déanamh, á formheas nó á 

ceadú 

 Tacaíocht a thabhairt do na gnáthóga agus speicis liostáilte sna h-iarscríbhinní nó atá 

clúdaithe ag Treoir an AE maidir le Gnáthóga (92/43/EEC, mar atá leasaithe) an 

Treoir maidir le hÉin (2009/147/EC), an Treoir maidir le Dliteanas Timpeallachta 

(200435/EC) agus Rialúcháin na bPobal Eorpacha (Dliteanas Timpeallachta) 2008, 

agus éin imirceacha a bhíonn ar fáil go coitianta agus a ngnáthóga, agus speicis atá 

cosanta faoi Achtanna um Fhiadhúlra 1976-2010 agus an t-Ordú Cosanta Flóra. 

 

 

9.1.10 Speicis Ionracha 

Is iad specis ionracha neamh-dhúchasacha plandaí agus ainmhithe an dara bagairt is mó don 

bhithéagsúlacht ar fud an domhain, i ndiaidh scriosadh na ngnáthóga. Is féidir leo cur isteach 

ar speicis dúchasacha, gnáthóga a aistriú agus eiceachórais iomlána a chur i mbaol, rud a 

chothaíonn fadhbanna ollmhóra don chomhshaol agus don gheilleagar. Tá an cumas ann go 

scaipfear speicis ionracha le linn oibriúcháin tochailte agus tógála. Chun íoslaghdú a 

dhéanamh ar an riosca maidir le h-aistriú thimpisteach na speicis neamh-dhúcasacha, ní mór 

cloí le dea-chleachtas na linne seo maidir le scaipeadh na speicis ionracha idir ainmhithe agus 

plandaí a sheachaint, go h-áirithe an ghlúineach bhiorach, an feabhrán capaill agus an 

diúilicín riabhach, atá le fáil laistigh de limistéar an Phlean Forbartha Contae. 

 
Oidhreacht - Cuspóir 6 

 Scaipeadh na speicis ionracha a sheachaint laistigh de limistéar an Phlean, an dualgas 

a chur ar úinéirí talún agus forbróirí cloí le treorú dea-chleachtais maidir le smacht a 

chur ar speicis ionracha san áireamh 

 Smacht agus/nó scriosadh na speicis ionracha a lorg, mar atá oiriúnach, laistigh de 

limistéar an Phlean, mar a ligeann deiseanna agus acmhainní. Ba chóir go mbeadh 

smacht spriocdhírithe na speicis ionracha foirmithe ag dáileadh na speicis, méid na 

bagartha agus na h-acmhainní atá ar fáil chun iad a chur faoi smacht nó a scriosadh 

 Feasacht agus rannpháirtíocht an phobail a chur chun cinn maidir le speicis ionracha 

tré feachtais feasachta agus soláthrú an eolais spriocdhírithe ar ról an phobail 

ginearálta i smacht na speicis ionracha. 

 

 

9.1.11 Láithreáin oidhreachta geolaíochta 

Tá tionchar na geolaíochta i gContae Cheatharlach le sonrú sna tírdhreacha, ithreacha, 

gnáthóga, gníomhaíochtaí eacnamaíocha cosúil le cairéalú agus gnéithe den tsuim chultúrtha 

áitiúil mar shampla ballaí cloiche, tiníleacha srl. Aithníonn an t-Údarás Áitiúil an gá atá le 

laíthreáin le suim gheolaíoch agus geomuirfeolaíoch ag baint leo a aithint, nó codanna de na 

láithreáin seo, ar mhaithe lenár n-oidhreacht gheolaíoch a chosaint. Ta liosta láithreán 

geolaíochta an chontae forbartha ag Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann, i dteaglaim le 

Comhairle Contae Cheatharlach mar chuid de Chlár Oidhreachta Gheolaíochta na hÉíreann. 

S’iad seo laíthreáin le suim gheolaíoch agus geomuirfeolaíoch ag baint leo nó láithreáin le 

suim gheolaíoch agus geomuirfeolaíoch mar chuid díobh. B’fhéidir go molfaidh 

Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann agus an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus 
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Fiadhúlra cuid de na láithreáin seo, a bhfuil suntasacht náisiúnta ag baint leo, mar Limistéir 

Oidhreachta Nádúrtha. S’iad seo a leanas na láithreáin ainmnithe laistigh de Chontae 

Cheatharlach; 

 

 

Áth Cláir 

Roinnt páirceanna le bolláin dromchla ag na teorainneacha, ina luí ar an deascán faoin 

talamh. Tá na péigmitítí ag baint le h-ionsá Eibhir Laighin thart ar 400 milliún blianta ó shin. 

 

Cairéal Bhaile Eilín 

Cairéal mór feidhmeach le h-aolchloch charbónmhar a bhfuil píobán tuaslagtha 15m i 

ndoimhneacht, le créanna agus gairbhéal grianchloiche a bhaineann le síonchaitheamh 

treasach Eibhir Laighin 

 

Cairéal Bhán an Dá Ghabhal 

Cairéal feidhmeach mór agus domhain le h-aolchloch charbónmhar de bhunadh Bhaile Mhic 

Adaim, ó Srath Víseáin carbónmhar íochtarach 

 

Eiscir Bhaile Muáin, Muine Bheag 

Droim eascrach le gainimh agus garibhéal oighreacha a ndéantar de droim fada gainimh agus 

gairbhéal oighreach atá cruthaithe ag an uisce 

 

Cairéal Uí Mhuiríosa, Cluain Meilsí 

Cairéal mór feidhmeach le scraith uachtair fairsing till oighreach déanta d’aolchloch 

charbónmhar. 

 

Cairéal Chloch Ghríanáin 

Cairéal feidhmeach mór agus domhain déanta d’aolchloch charbónmhar, an fabhrú is óige sa 

limistéar, le neamhchomhfhoirmeacht idir é agus na sceallaí níos óige a luíonn thar an 

aolchloch. 

 

 

Mianach Choill Chairthe 

Mianach nach bhfuil in úsáid a thuilleadh nó tollán trialach. Tá an tollán trialach laistigh de 

siostaí an Fabhraithe Maulin cóngarach don teagmháil le Pluton na Tulaí den Eibhear 

Laighin. Níl aois nó cineál mianraithe soiléir. 

 

Oidhreacht - Cuspóir 7 

 Carachtar, macántacht agus luachanna caomhnaithe na gnéíthe nó na gceantar le suim 

gheolaoích a chosaint agus a chaomhnú ar fud Chontae Cheatharlach, nó iad sin a 

mholfaidh an RCORA agus/nó an GSI le linn saolré an Phlean. 

 

 

9.2 OIDHREACHT SHEANDÁLAÍOCHTA 

Áirítear struchtúir, foirgnimh, grúpaí foirgneamh, láithreáin forbartha, réada soghluaiste, 

treoirmharcanna de chineál eile chomh maith lena gcomhthéacs, bíodh siad suite ar an talamh 

nó faoin uisce. Is nasc leis an stair í an t-seandálaíocht nach féidir a comhshamhail a 
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sholáthar agus faightear í ar fud Chontae Cheatharlach. Cuireann oidhreacht sheandálaíochta 

an Chontae, tréna chuid treoirmharcanna, déantúsáin agus fianaise thimpeallachta eolas agus 

acmhainn ríthábhachtach ar fáil do stáidéar ar ár ndaoine stairiúla agus réamhstairiúla agus a 

gcultúir. Níl ach cuid bheag de dhéantúsáin na h-ama atá thart fágtha toisc go bhfuil go leor 

denár láithreáin i ndiaidh imeacht ón tírdhreach. Dóibh siúd atá fós ann, is féidir roinnt a 

fheiceáil sa tírdhreach ach ní mharann roinnt ach faoi dhromchla na talún nó 

d’athmhúnlaíodh iad laistigh de fhoirgnimh níos nua-aimsearthaí. Is acmhainn í oidhreacht 

sheandálaíochta an Chontae ar féidir í a úsáid chun eolas agus tuiscint a bhaint amach ar an 

am atá thart agus mar seo ta tábhacht chultúrtha agus eolaíochta ar leith ag baint leí. 

 

Tá oidhreacht shaibhir seandálaíochta ag Ceatharlach idir tuamaí meigiliteacha, imfhálaithe 

eaglasta luath, créfoirt agus foirgnimh meánaoiseacha, ealaín carraige i ndeisceart 

Cheatharlach agus seandálaíocht thionsclaíoch. Tá suntasacht sheandálaíochta ar leith ag 

baint le Dolmain Chnoc an Bhrúnaigh le struchtúir meanaoiseacha tábhachtacha fós ann thar 

leibhéal na talún agus an cumas ann go bhfaighfí déantúsáin seandálaíochta faoin talamh. 

Spreagfaidh an Chomhairle agus tabharfar tacaíocht do rochtain phoiblí ar na láithreáín 

seandálaíochta uilig agus cur chun cinn na mbealaí spaisteoireachta chun na láithreáin 

seandálaíochta. 
 

Oidhreacht- Cuspóir 8 

 Aithníonn an t-Údarás Áitiúil an thábhacht a bhaineann leis an oidhreacht 

sheandálaíochta a chaomhnú agus a chosaint ar fud Chontae Cheatharlach, agus 

feasacht phoiblí níos mó a chothú ar an oidhreacht sheandálaíochta laistigh de 

limistéar an Phlean. 

 
 

9.2.1 Polasaí agus Reachtaíocht 

Leagann foilseachán an RCORA Creatlach agus Prionsabail do Chosaint na h-Oidhreachta 

Sheandálaíochta (1999) amach an creatlach polasaithe náisiúnta maidir le h-oidhreacht 

sheandálaíochta 

 

Soláthraíonn Acht um Shéadchomharthaí Náisiúnta 1930-2004 do chosaint na h-oidhreachta 

sheandálaíochta. Bunaíodh Taifead na Séadchomharthaí agus na n-Áiteanna (TSA) faoi 

Chuid 12 den Acht um Shéadchomharthaí Náisiúnta 1994 (leasaithe) agus glaotar 

Séadchomharthaí Taifeadta ar struchtúir, gnéithe, réada nó láithreáin atá liostáilte ar an 

Taifead seo agus taispeántar iad ar léarscáil a ghabhann leis. Tugtar il- chosaint do gach 

séadchomhartha liostáilte ar Thaifead na Séadchomharthaí agus na n-Áiteanna. Chomh maith 

le cosaint a thabhairt do gach láithreán ainmnithe, a nglaotar Séadchomhartháí Taifeadta 

orthu, tugann Acht um Shéadchomharthaí Náisiúnta 1930-2004 cosaint do gach réad a 

aimseofar tré cur isteach ar an talamh nó fionnachtain thimpisteach na láithreán atá suite 

faoin uisce. Aon áit is gá, déanfaidh an t-Aire Comhshaoil, Oidhreacht agsu Rialtas Áitiúil 

ordaithe caomhnaithe a eisiúint chun a chinntiú go dtugtar cosaint do láithreáin a meastar go 

bhfuil siad i mbaol. 

 

Tá leibhéil difriúla cosanta shéadchomhartha faoin Acht. Cé go n-áirítear gach 

séadchomhartha a bhfuil feasacht air ar Thaifead na Séadchomharthaí agus na n-Áiteanna, 

tugtar leibhéal cosanta níos airde do líon níos lú. Cuirtear roinnt ar Chlár na Séadchomharthaí 

Stairiúla bunaithe faoi Chuid 5 den Acht um Shéadchomharthaí Náisiúnta 11987 (leasaithe). 



 220 

Tugtar an leibhéal cosanta is airde do Shéadchomharthaí Náisiúnta, s’iad sin séadchomharthaí 

a meastar go bhfuil suntasacht náisiúnta ag baint leo. 

 

9.2.2 Moltaí Forbartha a mbeadh éifeacht acu ar sheandálaíocht 

D’fhéadfadh roinnt cineáil forbartha éifeacht a bheith acu ar luachmhéadú ó thaobh amhairc, 

suíomh agus taitneamhacht na séadchomharthaí taifeadta. Ní mór measúnacht imleor a 

dhéanamh ar a leithéid d’iarmhairtí agus maolú nó diúltú a dhéanamh orthu aon áit is féidir. 

B’fhéidir go n-aimseofar láithreáin seandálaíochta nár aimsíodh iad cheana, le linn 

oibriúcháin forbartha, agus caithfear fiosrúcháin a dhéanamh ar iarsmaí seandálaíochta a 

ndéanfadh forbairt damáiste dóibh, agus mion-thaifead a dhéanamh orthu. 

 

Caithfear Measúnacht Éifeachta Seandálaíochta a dhéanamh ar aon fhorbairt mholta (mar 

thoradh ar a méid, suíomh nó nádúr) a bhfuil an cumas innti éifeacht a bheith aici ar 

acmhainn oidhreachta seandálaíochta. Áirítear moltaí atá gar do shéadchomharthaí 

seandálaíochta, moltaí le h-achair móra (leath- heicteár nó níos mó) nó fada (1 km nó níos 

mó) agus forbairt a bhfuil Measúnacht Éifeachta Seandálaíochta ag teastáil uaithi anseo. 

B’fhéidir go mbeidh limistéir eile le h-ardchumas seandálaíochta iontu taobh amuigh de 

theorainneacha na séadchomharthaí ainmnithe, go h-áirithe i mbogaigh agus ar thaillte a 

bhíodh mar bhogaigh roimhe. 

 

Tabharfaidh an Chomhairle aird ar mholtaí na Ranna Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais 

Áitiúil agus breithmheas á dhéanamh ar mholtaí leis an gcumas iontu éifeacht a bheith acu ar 

an oidhreacht seandálaíochta. Molann an t-Údarás Pleanála go rachadh forbróirí 

dhealraitheacha i gcomhairle leis na gníomhaireachtaí oiriúnacha chomh luath agus is féidir, 

mar shampla Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta den Roinn Comhshaoil, Oidhreachta 

agus Rialtais Áitiúil agus an Rannóg Pleanála den Chomhairle Contae Cheatharlach, chun go 

gcinnteofaí go ndéanfar gnéithe seandálaíochta a chomhtháthú sna moltaí forbartha ag 

tréimhse chomh luath agus is féidir. 
 
 

Oidhreacht- Polasaí 3 

Ta sé mar pholasaí ag Comhairle Contae Cheatharlach na nithe seo a leanas a 

dhéanamh 

 Láithreáin seandálaíochta, séadchomharthaí, a suíomh, luachmhéadú agus 

taitneamhacht a chosaint agus a chaomhnú laistigh de limistéar an Phlean, iadsan atá 

liostáilte i dTaifead na Séadchomharthaí agus na n-Áiteanna nó láithreáin 

seandálaíochta agus/nó iarsmaí seandálaíochta faoin dromchla ar aimsíodh iad le 

déanaí san áireamh 

 Measúnacht sheandálaíochta, suirbhéireachtaí, tochailt scrúdaithe, agus/nó faireachán 

a éileamh d’iarratais pleanála i limistéir le tábhacht sheandálaíochta, más rud é go 

mbeadh éifeacht dhealraitheach ag moladh forbartha ar shéadchomharthaí 

seandálaíochta ar an láithreán, a suim nó iarsmaí seandálaíochta 

 Cinntiú nach mbainfidh forbairt laistigh de chóngaracht Shéadchomhartha Taifeadta ó 

shuíomh na gné agus go ndéantar láithreánú agus dearadh oiriúnach 

 Rochtain agus feasacht phoiblí ar an oidhreacht sheandálaíochta a éascú agus a 

fheabhsú agus eolas agus comhairle a scaipeadh ar fhorbróirí dealraitheacha agus ar 

an bpobal i gcoitinne ar an oidhreacht sheandálaíochta 

 Cinntiú go tabharfar aird iomlán ar chosaint na h-oidhreachta sheandálaíochta agus 

forbairt á déanamh, á faomhadh agus á ceadú chun go ndéanfaí coimhlint idir forbairt 
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agus cosaint na h-oidhreachta sheandálaíochta a sheachaint 

 Reiligí stairiúla atá mar shéadchomharthaí taifeadta a chosaint agus a gcaomhnú a 

chur chun cinn de réir na prionsabail caomhnaithe. B’fhéidir go gcuirfí srian ar 

fhorbairt nó go mbíodh coinníollacha a éilíonn tochailt shuntasach i bhfeidhm 

cóngarach do reiligí a bhíodh ann tráth dá raibh 

 Cinntiú, tré caighdeáin dearaidh agus crítéir oiriúnacha a chur i bhfeidhm, nach 

gcothaíonn úsáidí talún caillteanais suntasacha i macántacht, caighdeán nó 

comhthéacs na n-ábhar seandálaíochta seachas i gcás ina mholann na 

gníomhaireachtaí sheandálaíochta oiriúnacha a mhalairt. 

 Cinntiú go ndéanann seandálaí ata cáilithe mar is cuí na h-oibriúcháin seandálaíochta 

uilig atá riachtanach nuair a bhronnfar ceadúnas d’fhorbairt a éílíonn maolú na n-

éifeachtaí ar an oidhreacht sheandálaíochta. 

 Caomhnú na h-áise chomhthéacs agus na macántachta ó thaobh amahirc agus 

nascacht na séadchomharthaí seandálaíochta leis an suíomh. Níor chóir go cuirfeadh 

forbairt mhí-oiriúnach isteach ar amhairc ó agus ar shéadchomharthaí seandálaíochta. 

Ní mór measúnachtaí éifeachta ó thaobh amhairc seandálaíochta a dhéanamh chun 

caomhnú leanúnach láithreánaithe agus comhthéacs an tséadchomhartha 

seandálaíochta a léiriú. 

 
 
 

9.3 OIDHREACHT AILTIREACHTA THÓGTHA 

Áirítear struchtúir, foirgnimh agus grúpaí foirgneamh, sráidhreacha agus amhairc uirbeacha 

san áireamh a bhfuil suim ar leith ailtireachta, stairiúil, seandálaíochta, ealaíona, cultúrtha, 

eolaíochta nó teicniúil ag baint leo chomh maith leis na suíomhanna, tailte, suiteacha agus 

feistí a bhrathann orthu san oidhreacht ailtireachta. D’fhoilsigh Fardal Náisiúnta na h-

Oidhreachta Ailtireachta Réamhra d’Oidhreacht Ailtireachta Chontae Cheatharlach i 2002, 

agus cuireann sé seo réamhrá maisithe d’ailtireacht an chontae ar fáil. 

 

S’í príomh-mheicníocht cosanta na bhfoirgneamh agus na struchtúr a mbíonn tábhacht ag 

baint leo ná iad a chur san áireamh ar Thaifead na Struchtúr Cosanta. Tugann sé seo 

aitheantas dearfach de thábhacht an struchtúir, cosaint ó dhrochéifeachtaí agus rochtain 

ionchasach ar chúnamh deontais d’oibriúcháin caomhnaithe. 

 

Faoi láthair tá níos mó ná 540 struchtúir ar Thaifead na Struchtúr Cosanta do Chontae 

Cheatharlach. Toisc gur proíseas leanúnach é athbhreithniú ar Thaifead na Struchtúr Cosanta, 

d’fhéadfadh athrú teacht ar na figiúirí seo le linn saolré an Phlean seo. 

 

9.3.1 Taifead na Struchtúr Cosanta 

Leagann Páirt I, Cuid 10 (2) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, mar atá leasaithe, 

dualgas dleathach ar Údaráis Pleanála cuspóirí do chosaint na struchtúr, nó codanna de 

struchtúir a bhfuil suim ailtireachta, stairiúil, seandálaíochta, ealaíonta, cultúrtha, eolaíochta, 

sóisialta nó teicniúil ag baint leo a chur leis an bPlean Forbartha. 
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De réir Páirt IV, Cuid 51 (1) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, mar atá leasaithe, tá 

freagracht dhleathach ag gach Údarás Pleanála Taifead na Struchtúr Cosanta a chur leis an 

bPlean Forbartha. Mar thoradh ar seo, tá Taifead na Struchtúr Cosanta iniata leis an bPlean 

seo mar Aguisín 8. Séard is Struchtúr Cosanta ann ná cuid inmheánach an struchtúir, an 

talamh laistigh den chúirtealáiste, aon struchtúr eile agus a gcodanna inmheánacha laistigh 

den chúirtealáiste sin, chomh maith le h-aon suiteacha agus feistí a bhíonn mar thaobh istigh 

nó taobh amuigh d’aon cheann de na struchtúir seo. Is féidir struchtúir nó codanna de 

struchtúir a chur leis an Taifead má shíleann an t-Údarás Pleanála go bhfuil suim ar leith ag 

baint leis faoi theideal amháin nó níos mó dóibh seo a leanas: ailtireachta, stairiúil, 

seandálaíochta, ealaíonta, cultúrtha, eolaíochta, sóisialta nó teicniúil 
 

Agus Taifead na Struchtúr Cosanta do Chontae Cheatharlach á ullmhú aige, thug an t-Údarás 

Áitiúil aird ar na foilsiúcháin seo: 

 Fardal Ailtireachta so Chontae Cheatharlach, ullmhaithe ag an Fardal Náisiúnta 

d’Oidhreacht Ailtireachta den DoEHLG, agus moltaí Airí a ghabhann leis: agus 

 Cosaint Oidhreachta Ailtireachta- Treoirlínte d’Údaráis Pleanála (DoEHLG 2004) 

 

Is taifid den am atá thart iad na foirgnimh agus na struchtúir a n-aimnítear iad ar Thaifead na 

Struchtúr Cosanta nach féidir a gcomhsamhail a dhéanamh agus mar seo tá cosaint ag teastáil 

uathu. Cuireann siad le carachtar an chontae agus le sainiúlacht áitiúil. S’é toradh an stádais 

struchtúir cosanta ná a chinntiú go ndéantar aon athraithe ar charachtar an struchtúir ar 

bhealach go coinneofar agus go bhfeabhsófar an carachtar atá ann cheana. Mar seo, éileoidh 

oibriúcháín a mbeadh éifeacht ábharach acu ar charachtar an struchtúir, dár leis an Údarás 

Áitiúil, ceadúnas pleanála. Tá thart ar 540 foirgnimh, struchtúir agus gnéithe liostáilte ar 

Thaifead na Struchtúr Cosanta agus cuirfear tuilleadh leis de réir mar a h-aithnítear struchtúir, 

foirgnimh agus gnéithe fiúntacha agus mar a cheadaíonn acmhainní. Tá Taifead na Struchtúr 

Cosanta liostáilte in aguisíní an ráitis scríofa seo ag am foilsithe an Phlean. Coinneofar 

Taifead na Struchtúr Cosanta thuas chun dáta, a mbeadh aon bhreiseanna nó nithe a bhéas 

bainte le linn saolré an Phlean Forbartha atá ann faoi láthair ann, ar shuíomh gréasaín na 

Comhairle nó is féidir é a sheiceáil ag an gcuntar Pleanála i bhFoirgnimh an Chontae. 
 

9.3.1.1 Rannóg 57 Dearbhú le haghaidh Struchtúir Chosanta 

Tá cead ag úinéir nó sealbhóir an Struchtúir Cosanta fiafrú den Chomhairle i dtaobh ráitis 

scríofa (faoi Roinn 57 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, mar atá leasaithe) a léireodh 

cineáil na n-oibriúchán a mbeadh nó nach mbeadh éifeacht ábharach acu ar charachtar an 

struchtúir nó aon ghné de atá mar chúis leis an suim ar leith bheith ann. Cuireann ráitis treorú 

ar fáil i dtaobh cén oibriúcháin a mbeadh nó nach mbeadh ceadúnas pleanála ag teastáil uathu 

i gcomhthéacs cosanta na h-oidhreachta ailtireachta. 

 

Aithnítear go mb’fhéidir go mbeidh gá foirgneamh a athrú nó úsáidí nua a bheith aige le go 

gcuirfí le saol an struchtúir cosanta. Agus aird á tabhairt ar athchóiriú na structúr cosanta, 

lorgóidh an t-Údarás Áitiúil laghdú 50% i ranníocaíochtaí forbartha faoi Roinn 48 den Acht 

um Pleanáil agus Forbairt 2000, mar atá leasaithe, más rud é go bhfuil athchoiriú ar 

ardchaighdeán ar struchtúr cosanta. 
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9.3.1.2 Scartáil Struchtúir Cosanta 

Ní ghlacfar i bprionsabal le scartáil iomlán nó suntasach Struchtúir Cosanta nó gné 

shuntasach ar bith de Struchtúr Cosanta, ach amháin i gcúinsí eisceachtúla ina gcothódh 

scartáil agus athfhorbairt leasa straitéiseacha suntasacha don phobal a bheadh i bhfad níos mó 

ná caillteanas ar bith a thiocfadh de bharr na scartála. Tabharfar aird ar na nithe seo a leanas 

agus breithiúnas a dhéanamh ar mholtaí a mbeadh éifeacht acu ar struchtúir cosanta. 

 

 Cineál na suime ar leith a bhaineann leis an struchtúr, cé chomh annamh atá sé agus a 

choinníoll 

 An iarracht a rinneadh chun úsáidí a chaomhnú nó úsáidí nua inmharthana a aimsiú 

don struchtúr 

 Cé chomh mór is atá leasa an phobail, an bhfuil an fhorbairt mholta tiomanta go 

deonach nó ar mhaithe le brabús agus an tionscnamh comhoibreach nó pobail é seo nó 

tionscnamh príobháideach 

 Comhoiriúnacht na moltaí do pholasaithe Pleanála i gcoitinne  

 

9.3.2 Cosaint na struchtúr nach féidir cónaí iontu 

Cuireann struchtúir nach féidir cónaí iontu, mar shampla gáirdíní stairiúla, ballaí cloiche agus 

troscán sráide go mór lenár n-oidhreacht ailtireachta. Más rud é go bhfuil easpa feasachta ar 

an luach dúchasach agus comhluadrach atá acu, b’fhéidir go gcaillfear na struchtúir seo agus 

go scriosfar sócmhainní oidhreachta mar thoradh. 

 

Is coda intreacha d’ár dtírdhreach tuaithe iad ballaí cloiche, agus is minic a thugann siad 

tagairt stairiúil agus go gcuireann siad le charachtar na gceantar. Is féidir leo bheith somhillte 

do dhamáiste gan cúis nó scriosadh le linn forbartha, chomh maith le h-atógáil mhíoiriúnach 

nó dona. Tá roinnt tírdhreacha gairdín/eastát suntasacha i gContae Cheatharlach. Tá sé 

ríthábhachtach go mbíodh breithmheas agus suirbhéireacht oiriúnach i gceist le breithiúnas na 

moltaí forbartha do na laíthreáin mothálacha seo. 

 

9.3.3 Limistéir faoi Chaomhnú Ailtireachta 

De réir Coda IV, Roinn 81 (1) (a) agus (b) den Acht um Pleanáil agus Forbairt, mar atá 

leasaithe, áirítear cuspóirí do charachtar na n-áiteanna, na gceantar, na grúpaí struchtúr nó 

bailedhreacha le suim ar leith ag baint leo a chaomhnú. Ainmnítear leithéidí ceantair mar 

Limistéir faoi Chaomhnú Ailtireachta. D’ainmníodh Limistéar faoi Chaomhnú Ailtireachta 

amháin i mBuiríos, Ceatharlach le linn pleanála an Phlean Ceantair Áitiúil. Tá tromlach na 

struchtúr sa Limistéar faoi Chaomhnú Ailtireachta tábachtach mar go gcuireann siad le 

sráidhreach nó carachtar an limistéir. D’fhéadfadh bailtín tithíochta, sráidhreach iomlán, 

larionad baile nó gráig bheag struchtúr ata bainteach le foirgneamh ar leith mar mhuileann nó 

teach tuaithe bheith i Limistéir faoi Chaomhnú Ailtireachta. I Limistéir faoi Chaomhnú 

Ailtireachta, cosnaítear taobh amuigh na gceantar nó na struchtúr. Bheadh ceadúnas pleanála 

de dhíth ar aon oibriúcháin a mbeadh éifeacht ábharach acu ar charachtar an Limistéir faoi 

Chaomhnú Ailtireachta. Tá suirbhéireacht shonraithe, breithiúnas charachtar agus tacar 

polasaithe agus cuspóirí eisithe do gach Limistéar faoi Chaomhnú Ailtireachta. Aithníonn an 

breithiúnas cen oibriúcháin a mbeadh nó nach mbeadh éifeacht acu ar charachtar an Limistéir 

faoi Chaomhnú Ailtireachta. B’fhéidir go molfar aithint na Limistéar faoi Chaomhnú 

Ailtireachta nua agus athrú na Limistéir faoi Chaomhnú Ailtireachta ata ann anois le linn 

saolré an Phlean seo. Beidh ath-mheasúnacht na Limistéar faoi Chaomhnú Ailtireachta atá 
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ann anois nó ainmniú na Limistéar faoi Chaomhnú Ailtireachtan nua mar chuid de gach Plean 

Ceantair Áitiúil ar fud Chontae Cheatharlach mar atá oiriúnach. 
 

 

Oidhreacht– Polasaí 4 

Tá sé mar pholasaí ag Comhairle Contae Cheatharlach na nithe seo a leanas a 

dhéanamh 

 Carachtar speisialta gach Limistéir faoi Chaomhnú Ailtireachta a chaomhnú agus a 

fheabhsú 

 Pátrún sráide stairiúil, go h-áirithe struchtúir stairiúla agus rannáin plásóige lastigh 

den Limistéar faoi Chaomhnú Ailtireachta a chaomhnú agus a fheabhsú 

 Caomhnú na bhfoirgneamh ar fad a chuireann go mór le carachtar speisialta an 

Limistéir faoi Chaomhnú Ailtireachta a chinntiú 

 Línte tógala agus airde ar leith a a chuireann go mór le carachtar an Limistéir faoi 

Chaomhnú Ailtireachta a choimeád 

 Carachtar ginearálta na Limistéar faoi Chaomhnú Ailtireachta a chosaint agus a 

fheabhsú aon áit is gá maidir le scálaí tógála, cionnroinn, méideanna plásóige 

stairiúla, ábhair, línte tógála agus airde chomh maith le h-úsáid ghinearálta na talún 

 Troscán sráide agus pábháil stairiúil laistigh de gach Limistéar faoi Chaomhnú 

Ailtireachta a chosaint. Struchtúir nach bhfuil cosanta laistigh de Limistéar faoi 

Chaomhnú Ailtireachta 

 A chinntiú go bhfuil athrú nó leathnú ar bith i gcomhoiriúnacht leis an bhfoirgneamh 

agus a shuíomh ar leith. 

 

 

9.3.4 Sráidhreachanna Baile agus Sráidbhaile 

Aithníonn Comhairle Contae Cheatharlach go raibh go leor foirgnimh stairiúla i mbailte agus 

sráidbhailte Cheatharlach athraithe le blianta beaga anuas agus ní i gconaí ar bhealach 

oiriúnach. Cé nach mbeadh fiúntas ar bith le go leor forignimh i mbailte agus sráidbhailte 

Cheatharlach bheith ar Thaifead na Struchtúr Cosanta leo féin, nó fiú taobh istigh de 

Limistéar faoi Chaomhnú Ailtireachta, is iad ensemble na gcineál gnáthfhoirgneamh 

traidisiúnta, a bpátrúin plásóige, cóiriú na bhfuinneog, ábhair, línte tógála a lúbann, athraithe 

caolchúiseacha in airde na bhfoirgneamh a chuireann le carachtar dúchasach lonnaíochta ar 

bith. Ba chóir na sonraithe seo a chuir faoi bhráid go cúramach sula gceadófar athrú nó 

ionadaíocht na bhfoirgneamh. 

 

9.3.5 Troscán Sráide agus Gnéithe Cois Bóthair 

Is coda thábhachtacha denár n-oidhreacht thógtha agus chultúrtha iad gnéithe troscáin sráide. 

Tá siad tábhachtach chomh maith i gacarachtar agus suim a bhunú i Limistéar faoi Chaomhnú 

Ailtireachta. B’fhéidir go mbeadh na nithe seo a leanas i gceist; lampaí lánairde, suíocháin 

agus bínsí, mullaird, ráillí, comharthaí sráide, boscaí poist a sheasann as a stuam féin nó a 

bhíonn suite ar bhallaí, bothanna teileafóin, trachanna na gcapall, caidéil uisce, scairdeáin 

uisce, postanna tuairteála, clochanna mhíle, pábháil, clochanna colbha, duirleoga agus 

seiteanna, soilse na gcosán, clúdaigh ghualpholl, droichid meáite, dealbha, plaiceanna agus 

séadchomharthaí eile. 
 

 

Oidhreacht– Polasaí 5 
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Tá sé mar pholasaí ag Comhairle Contae Cheatharlach na nithe seo a leanas a 

dhéanamh 

 Gnéithe stairiúla troscáin sráide agus gnéithe cois bóthair a chosaint agus a fheabhsú 

mar atá oiriúnach 

 

9.3.6 Logainmneacha 

Is cuid an-thábhachtach d’ár n-oidhreacht chultúrtha iad logainmneacha. Cuireann siad nasc 

ar fáil leis an am atá thart agus leíríonn siad oidhreacht nádúrtha, thógtha agus chultúrtha na 

h-áite. Tá sé tábhachtach go léireodh ainmneacha áite na bhforbairtí nua uilig topagrafaíocht, 

stair, eiceolaíocht nó daoine tábhachtacha agus ócáidí áitiúla agus go mbeadh logainmneacha 

traidisiúnta agus an teanga Ghaelach le sonrú. 

 

 

Oidhreacht – Polasaí 6 

Tá sé mar pholasaí ag Comhairle Contae Cheatharlach na nithe seo a leanas a 

dhéanamh 

 Logainmneacha agus ainmneach sráide stairiúla a chaomhnú 

 A chinntiú go léireodh ainmneacha na bhforbairtí nua uilig gaolmhaireachtaí áitiúla 

stairiúla, oidhreachta nó cultúrtha 

 Úsáid na logainmneacha agus na gcomharthaí dátheangacha agus iad i dteanga na 

Gaeilge a spreagadh 

 Coinníoll a chur ar dheontais ceadúnais pleanála a éilíonn aontú ar ainmneacha áite 

idir an forbróir agus an t-Údarás Áitiúil 

 Treorú a thabhairt d’fhorbróirí agus daoine eile maidir le forbairtí nua a ainmniú 

 

 

 

9.4 FOIRGNIMH I MBAOL 

 

9.4.1 Struchtúir Dáinséaracha 

Deir an tAcht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíocha) 1964 go gcaithfeadh Údaráis Áitiúla dul 

i ngleic le struchtúir dáinséaracha. Is féidir le Comhairle Contae Cheatharlach rabhadh a 

thabhairt d’úinéirí réadmhaoine a meastar go bhfuil sé dáinsearach, a éilíonn go ndéanfaí 

oibriúcháin ar leith le go bhfaighfí réidh leis an mbaol agus go mbeadh an réadmhaoin slán 

sabháilte mar thoradh. 

 

9.4.2 Láithreáin in Anchaoi 

Faoi Acht na Láíthreán in Anchaoi 1990, tá an dualgas ar Chomhairle Contae Cheatharlach 

anchaoi dearóiliú a dhíbirt nó a sheachaint. Faoin reachtaíocht seo, is féidir dul sa tóir ar 

úinéir réadmhaoine agus smachtbhannaí a leagadh (fíneálacha agus dobhaigh réadmhaoine 

san áireamh) muna gcomhlíofar rabaidh dleathacha. 
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9.4.3 Ceannach Éigeantach 

Is féidir le gach Údarás Áitiúil láithreáin in anchaoi nó talamh dáinséarach sna limistéir atá 

acu a a cheannach (talamh nach bhfuil dáinséarach a thuilleadh toisc go ndearna an t-Údarás 

Áitiúil oibriúchán air san áireamh), mar thoradh ar chomhaontú leis an úineir nó go h-

éigeantach. 

 

 

Oidhreacht – Polasaí 7 

Tá sé mar pholasaí ag Comhairle Contae Cheatharlach na nithe seo a leanas a 

dhéanamh 

 Láithreáin in anchaoi agus struchtúir dáinséaracha a dhíbirt ar fud Chontae 

Cheatharlach tré modhanna a chur i bhfeidm faoi Achtanna na Láithreán in Anchaoi 

agus Seirbhísí Sláintíocha, imeachtaí sealbhaithe éigeantacha san áireamh, má tá gá 

leo. 
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CAIBIDIL A DEICH — BAINISTÍOCHT COMHSHAOIL, AN 

BONNEAGAR AGUS SEIRBHÍSÍ UISCE 
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10.0 RÉAMHRÁ 

 

Tá soláthar bonneagair ar ardchaighdeán riachtanach má tá spriocanna sóisialta, 

geilleagracha, spáis agus comhshaoil an Údaráis Áitiúil le baint amach. Is gealltóir reachtúil é 

an tÚdarás Áitiúil do sholáthar réimse bonneagair fhisicigh sa Chontae, dramhaíl, soláthar 

uisce agus dramhuisce san áireamh. Tá sé de dhualgas ar Údaráis Pleanála soláthar seirbhisí 

dramhuisce agus ábhair eile a bhaineann le bainistíocht dramhaíola a thabhairt san áireamh i 

bPleananna Forbartha, le smacht a choinneáil ar fhorbairtí a bhfuil an dealramh orthu go 

gcothódh siad truailliú uisce, aeir, ithreach nó torainn nó go mbeadh siad ag teacht salach ar 

spriocanna bainistíochta uisce nó dramhaíola. 

 

Tá bainistíocht éifeachtach ar an tionchar a imríonn oibreacha forbartha agus úsáid talún ar an 

timpeallacht nádúrtha riachtanach i dtéarmaí caighdeáin aird saoil, shláinte an phobail, an 

fhiadhúlra agus córas éiceolaíoch ilchineálach. Déanfaidh an tÚdarás Áitiúil cinnte de go 

nglacfar le bearta cosanta comhshaoil le bac a chur ar thruailliú an chomhshaoil, agus go 

mbeidh a leithéid siúd de bhearta faoi threoir beartas idirnáisiúnta, náisiúnta, agus réigiúnach. 

 

10.1 BAINISTÍOCHT DRAMHAÍOLA 

Is riachtanas bunúsach bonneagair é an bhainistíocht dramhaíola, rud atá de dhíth ar mhaithe 

leis an bhforbairt inbhuanaithe agus leis an tsláinte phoiblí agus an timpeallacht a chosaint. Is 

éard atá san áireamh i mbonneagar dramhaíola ná ionaid fág anseo, ionaid conláiste 

cathartha, ionaid aistrithe dramhaíola, saoráidí aisghabhála ábhar, saoráidí cóireála 

dramhaíola bitheolaíche, saoráidí cóireála údaraithe d’fheithiclí atá ag deireadh a saoil, agus 

láithreáin líonadh talún. 

 

10.1.1 Comhthéacs Reachtach agus Beartais 

D’fhoráil An tAcht Comhshaoil (Forálacha Ilghnéitheacha) 2011 agus Rialacháin (An 

Chreat-treoir Dramhaíola) 2011 na gComhphobal Eorpach go dtiocfadh roinnt leasaithe ar 

An tAcht um Bainistiú Dramhaíola, a dhéanann rialú ar bhainistíocht dramhaíola in Éirinn. 

Ghlac na sé údarás de chuid Réigiún an Oirdheiscirt, Ceatharlach, Cill Chainnigh, Port 

Láirge, Loch Garman, agus Tiobraid Árann, Comhphlean Bainistithe Dramhaíola 2006 – 

2011. Rinneadh an Plean seo a mheas in 2011 de réir Rialacháin (An Chreat-treoir 

Dramhaíola) 2011 an CE. Mhol an mheasúnacht go n-ullmhófaí plean nua do réigiúin 

dhramhaíola athchumraithe as an nua. I gcomhréir le beartas an Aire, Beartas Bainistithe 

Dramhaíola in Éirinn 2012 “Deis Acmhainne”, bhí atheagrú de dhíth ar na réigiúin 

dhramhaíola ionas nach mbeadh níos mó ná trí cinn ann. Tá Ceatharlach anois ina cuid de 

Réigiún Dramhaíola an Deiscirt, a chuimsíonn na Contaetha Muimhneacha ar fad, chomh 

maith le Ceatharlach, Cill Chainnigh, agus Loch Garman. Tá Dréachtphlean Nua do Réigiún 

Dramhaíola an Deiscirt á ullmhú faoi láthair agus beidh plean deiridh ar fail in 2015. Idir an 

dá linn fágtar i bhfeidhm Comhphlean Bainistithe Dramhaíola Réigiún an Oirdheiscirt. 

 

Is í Príomhsprioc Chomhphlean Bainistithe Dramhaíola Réigiún an Oirdheiscirt go mbaintear 

amach an bhainistíocht comhshaoil is fearr ar gach dramhaíol, mar chuid dó sin, go ndéantar 
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cosc agus íoslaghdú a chur ar ghiniúint dramhaíola nuair is féidir. Caithfear, de réir an oird 

seo a leanas, dramhaíol a athúsáid, athchúrsáil, athshlánú agus a dhiúscairt go sábháilte, agus 

na rudaí seo a leanas á dtabhairt san áireamh, an réiteach is fearr ó thaobh costais de, an leas 

is féidir a bhaint as dramhaíol mar acmhainn, an tsláinte phoiblí, cosaint an chomhshaoil, 

agus priacail ceirde na láimhseála dramhaíola. Leagtar amach i gComhphlean Bainistithe 

Dramhaíola (CPBD) reatha Réigiún an Oirdheiscirt na beartais agus na spriocanna 

bainistíochta dramhaíola don tréimhse 2005 go 2021. Is í aidhm an CPBD seo: 

 

• Cosc agus íoslaghdú dramhaíola a chur chun cinn trí laghdú ag an bhfoinse, freagracht 

an táirgeora, agus feasacht an phobail. 

• Plean bainistíochta a chur ar fáil don aisghabháil/athchúrsáil/diúscairt dramhaíola ar 

bhonn réigiúnach. 

 

Foráiltear in Alt 4 de chuid An tAcht um Bainistiú Dramhaíola go gcinnfear go n-áireofar sa 

Phlean Forbartha atá i bhfeidhm i gceantar na spriocanna atá san áireamh sa Phlean 

Bainistíochta Dramhaíola atá cruthaithe ag an Údarás Áitiúil. Dá bharr sin cinntear go 

gcoinníonn an Plean Forbartha seo beartais agus spriocanna an Phlean Bainistíochta 

Dramhaíola (PBD). 

 

Leagtar bearta amach sa Straitéis Náisiúnta ar Dhramhaíl In-bhithmhillte le dramhaíl in-

bhithmhillte chathrach a atreorú de réir a chéile ó láithreáin líonadh talún i gcomhréir le 

spriocanna an AE a leagadh amach i dTreoir AE 1999/31/CE ar thalamh a líonadh le 

dramhaíl. Tá ar Chontae Cheatharlach a spleáchas ar thalamh a líonadh le dramhaíl chathrach 

a ísliú ar mhaithe le roghanna atá níos fearr ó thaobh an chomhshaoil de. 

 

Tá ar Chomhairle Contae Cheatharlach Plean Bainistíochta Bruscair a ullmhú dá cheantar 

chomh maith. Leagtar amach sa Phlean seo spriocanna le bruscar a chosc agus a smachtú 

chomh maith le bearta le feasacht phoiblí a chothú i leith na faidhbe. 
 
Glacfar leis go ndéanfaidh na forbairtí go léir amach anseo forálacha Phlean Bainistíochta 

Dramhaíola an Réigiúin a thabhairt san áireamh agus go gcloífidh siad leis na gnéithe siúd de 

a bhaineann le dramhaíl a chosc agus a íoslaghdú, saoráidí athchúrsála dramhaíola, agus leis 

an gcumas deighilt a dhéanamh ag an bhfoinse. 
 
Creat-treoir Dramhaíola an AE 

Soláthraítear i gCreat-treoir Dramhaíola an AE 2008/98/CE creat de riachtanais bainistíochta 

dramhaíola agus leagtar amach na sainmhínithe bunúsacha atá ag an AE ar bhainistíocht 

dramhaíola. Leagtar béim inti ar dhramhaíl a chosc agus ar an bprionsabal gurb é údar an 

truaillithe a íocfaidh as. D’aistrigh Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Treoir Dramhaíola) 

2011 (I.R. Uimh. 126 de 2011) an Treoir isteach i nDlí na hÉireann. Cuimsíonn Beartas 

Bainistíochta Dramhaíola na Rialtas in Éirinn beartais agus spriocanna an Phlean 

Bainistíochta Dramhaíola (PBD). 

 

An Clár Náisiúnta um Chosc ar Dhramhaíl 

Baineann cosc ar dhramhaíl le díothú, laghdú, agus athúsáid dramhaíola. Díríonn An Clár 

Náisiúnta um Chosc ar Dhramhaíl 2009-2012 ar fheasacht a chothú ar chosc ar dhramhaíl ar 

fud na n-earnálacha, sna pobail agus sa teach. Tá Dréachtphlean le Dramhaíl a Chosc 2014-

2020 foilsithe anois ag an GCC “I dtreo Éire atá Tíosach ar Acmhainní” a dhíríonn ar 

ghníomhaíochtaí a bhfuil an cumas is fearr iontu le dramhaíl a laghdú agus an luach is fearr 

ar airgead a sholáthar. Is gné lárnach í feasacht a chothú ó thaobh béim níos láidre a chur ar 
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ghiniúint dramhaíola a chosc agus a laghdú. Tá an Chomhairle chun tosaigh ar an ábhar seo, 

trí mheán chlár na Scoileanna Glasa agus thograí na nGnólachtaí Glasa ach go háirithe. 

 

Clár 21 Áitiúil 

Cuireann sé seo forbairt inbhuanaithe chun cinn atá sainithe mar ‘Forbairt a shásaíonn 

riachtanais an lae inniu gan cumas na nglúnta atá le teacht a gcuid riachtanas féin a 

shásamh a chur i mbaol.’ Is éard atá i gcroílár pobail inbhuanaithe ná freastal ar riachtanais 

pobail, ár dtimpeallacht a chosaint, agus geilleagar bríomhar a chruthú. 

Oibríonn Comhairle Contae Cheatharlach, agus go leor daoine aonaracha agus eagraíochtaí 

fud fad an Chontae, leis na spriocanna idirnasctha seo ar intinn againn. Tá orainn riachtanais 

an lae inniu a shásamh gan cumas na nglúnta atá le teacht a gcuid riachtanas féin a shásamh a 

chur i mbaol. Cé go bhfuiltear ag súil leis go dtabharfaidh rialtais náisiúnta agus áitiúla 

ceannaireacht i gcinntiú sheasmhacht ár dtodhchaí coitinne, tá a chion féin le déanamh ag 

gach duine. An dúshlán atá romhainn anois is ea rannpháirtíocht cheart a bhaint amach i gcur 

i gcrích na gcuspóirí seo le fís na forbartha inbhuanaithe a fhíorú inár saol laethúil. Is féidir é 

seo a bhaint amach ach amháin má tá cothromaíocht idir obair chomhshaoil, chuimsiú 

sóisialta, agus fhorbairt gheilleagrach. Dá bharr sin tá sé tábhachtach aitheantas a thabhairt 

don mhéid is féidir linn go léir a dhéanamh, mar dhaoine aonaracha, ar mhaithe le forbairt 

inbuanaithe a bhaint amach. 

 

Rialacháin Bainistíochta Dramhaíola 2009 (Bainistíocht ar Dhramhaíl ó na Tionscail 

Eastóscacha) 

Foráiltear bearta agus nósanna imeachta sna Rialacháin Bainistíochta Dramhaíola le cosc a 

chur nó laghdú a dhéanamh chomh fada agus is féidir ar aon drochthoradh féideartha ar an 

gcomhshaol, ach go háirithe ar an uisce, an t-aer, an ithir, an flóra nó an fána, ar an 

tírdhreach, nó ar aon chontúirt don tsláinte dhaonna a eascraíonn as an mbainistíocht a 

dhéantar ar dhramhaíl ó na tionscail eastósacacha. Ní hamháin go gcuimsítear sna rialacháin 

seo an tionscal mianadóireachta agus a chuid dramhaíola guaisí, ach cuimsítear iontu chomh 

maith dramhaíl thámh a eascraíonn as an sracadh, an t-eastóscadh gainimh agus gairbhéil, nó 

as gníomhaíochtaí a bhaineann leo. 

 

Tá gnéithe éagsúla de na Rialacháin Dramhaíola Eastóscaí i bhfeidhm ar gach láthair atá á 

reáchtáil ag an tionscal eastóscach, agus is iad na riachtanais príomhúla iad siúd a leanas: 

 An oibleagáid ghinearálta nach bhfuil de thoradh ar an dramhaíl eastóscach go 

mbíonn baol ann don tsláinte dhaonna nó go mbíonn baol do-ghlactha ann don 

chomhshaol nó go gcúisítear díghrádú comhshaoil. 

 An dualgas ar gach oibreoir láithreach pleananna bainistíochta dramhaíola eastóscaí a 

ullmhú. 

 An riachtanas go gcinntíonn oibreoirí go bhfuil dea-ghnás mar chuid de dhearadh 

saoráide dramhaíola eastóscaí, dá hoibriú, dúnadh agus dá hiarchúram. 

 

Ó thaobh bainistíochta dramhaíola de, tá ar an Údarás Áitiúil cinnte a dhéanamh de nach 

bhfuil drochthionchar tromchúiseach ar an gcomhshaol ag saoráidí dramhaíola timpeall an 

Chontae agus aird chuí á tabhairt ar tháscairí comhshaoil mar an aer, an t-uisce, an ithir, an 

torann, an solas, an bhithéagsúlacht, an tírdhreach agus ar shuíomhanna nó speiceas faoi 

chosaint. Aithníonn an Chomhairle go bhféadfaí tuilleadh fostaíochta a chothú de thoradh 

infheistíocht a dhéanamh i dteicneolaíochtaí nuálacha agus i bhforbairtí sa bhainistíocht 

dramhaíola. Beidh an Chomhairle réidh agus tabharfaidh sí tacaíocht d’athruithe sa 

teicneolaíocht agus sa chur chuige maidir le bainistíocht dramhaíola, mar thionscadail le 

dramhaíl a athrú go fuinneamh. Chomh maith leis sin, trí shaoráidí athchúrsála a chur ar fáil, 
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tuilleadh fógraíochta poiblí a dhéanamh ar bhailiúchán ábhar mar dhramhaíl leictreach agus 

dramhaíl talmhaíochta, agus trí obair a dhéanamh le scoileanna ó thaobh oideachais de agus 

clár mar na Scoileanna Glasa, oibreoidh an Chomhairle ar bhonn cuimsitheach leis an mbéim 

is mó a leagan ar dhramhaíl a chosc, agus béim a leagan ina dhiaidh sin ar an íoslaghdú, an 

athúsáid, an athchúrsáil, an gnóthú fuinnimh, agus, ar deireadh, ar dhiúscairt inbhuanaithe ó 

thaobh an chomhshaoil de ar dhramhaíl iarmharach laistigh de Chontae Cheatharlach. 

 

 

 
 

 

Tábla 10.1 Ordlathas Bainistíochta Dramhaíola 

 

Tá ar gach tionscadal dramhaíola cloí le prionsabail na forbartha inbhuanaithe, forálacha na 

Creat-treorach Bainistíochta Dramhaíola, na Creat-treorach Uisce, Phlean Bainistíochta 

Abhantraí an Oirdheiscirt, agus forálacha na Treorach maidir le Gnáthóga. De réir an tAcht 

um Chosaint Chomhshaoil, 2003, Alt 26(2)(c) luaitear go sáróidh spriocanna an Phlean 

Bainistíochta Dramhaíola spriocanna an Phlean Forbartha, nuair a thagann Plean Forbartha 

Contae Cheatharlach agus Plean Bainistíochta Dramhaíola an Oirdheiscirt/Deiscirt salach ar a 

chéile. 

 

10.1.2 Bonneagar Fuíoll 

Tá an tSaoráid Diúscartha Dramhaíola agus Conláiste Chathartha suite i mbaile an Phaoraigh. 

Glacann an áis le fuíoll neamh-ghuaiseach i dteannta le háiseanna athchúrsála a sholáthar 

d’fhuíoll neamh-ghuaiseach. Tá bailiúchán don bhliain go léir soláthraithe le haghaidh phéint 

agus ola. Táthar ag súil go ndúnfaidh eilimint in-líonta talún na háise le linn fad saoil an 

phlean seo, le malartaí imlínithe sa Chomh-phlean Bainistíochta Fuíll. 

 

Tá an Chomhairle ag cur bearta i bhfeidhm go gníomhach, i gcomhréir le polasaí an Rialtais 

agus leis an gComh-phlean Bainistíochta Fuíll, chun athchúrsáil agus athshlánú a dhéanamh 

ar chuid mhór fuíll sula gcuirtear an fuíoll atá fágtha de láimh. 

 

Tá seirbhísí bailithe fuíll i gContae Cheatharlach príobháideach ach tá a gcuid 

gníomhaíochtaí rialaithe ag an Údarás Áitiúil. Faoi an JWMP, bhí córas bailithe 3 bosca 

bruscar éigeantach ó 2009 mórthimpeall ceantair uirbeacha níos má ná 1,000 duine d’fhuíoll 
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teaghlaigh, tionsclaíoch agus trádála nó mura bhfuil a mhalairt déanta amach ag an Réigiún. 

Bhí an tríú bosca bruscair glactha faoi dheireadh faoi reachtaíocht náisiúnta tánaisteach, 

Rialacháin Fhuíoll Bia Teaghlaigh I.R. 271 as 2013. 

 

Tá córas bainc beir leat, ionaid athchúrsála agus ionaid chonláiste sibhialta suite trasna an 

Chontae ag Údarás Áitiúil Cheatharlach 

 

Sé atá i gceist le hIonad conláiste cathrach ná sa chás gur féidir le fuíoll a bheith curtha i 

dtaisce ag baill an phobail do scaradh, meascán, burláil, stórais nó cur de láimh fuíll sula 

bhfuil sé athshlánaithe nó curtha de láimh. Freastalaíonn na hionaid seo ar réimse táirgí fuíll 

le hearraí leictreachais, teicstílí, fuíoll ola, scagairí ola agus drámh-mhiotail san áireamh. 

 

Siad Ionaid Beir leat nó fág anseo ná araid inghlactha aonaracha, mar bainc bhuidéil, bainc 

channaí, bainc nuachtán agus bainc teicstílí. Tá na háiseanna seo soláthraithe de ghnáth in 

ionaid chomharsanúla agus i sráidbhailte. 

 

Tá soláthar ionaid chonláiste cathartha agus gréasán ionaid beir leat trasna an Chontae ag 

ceadú don Údarás Áitiúil agus don bpobal cabhrú le bainistíocht inbhuanaithe a dhéanamh ar 

fhuíoll. Molfaidh an tÚdarás Áitiúil agus éascóidh siad leathnú an ghréasáin seo ina chuid 

iarrachtaí laghdú a dhéanamh ar mhéid ginearálta an fhuíll atá ag dul go dtí in-líonadh talún. 

 

Aithníonn an tÚdarás Áitiúil gur féidir ról tábhachtach a bheith ag na cineálacha seo áiseanna 

i dtaobh athchúrsála agus athshlánaithe, agus soláthraíonn siad féidearthacht geilleagrach, 

chomh maith. 

 

Stáisiúin Aistrithe fuíll 

Seo áis atá ábhair fhuíll tógtha ó fheithiclí bailithe níos lú agus curtha isteach i bhfeithiclí 

níos mó chun iad a iompar go h-áiseanna fuíll eile le haghaidh athshlánaithe, cóireála nó cur 

de láimh. 

Áiseanna Athshlánaithe Ábhar 

Athshlánaíonn Áiseanna Athshlánaithe Ábhar (AAA) ábhar athchúrsála ó fhuíoll. Sé is MRF 

ná áis a scarann ábhair in-athchúrsáilte isteach i srutháin athchúrsála scartha. Sé is AAA 

salach ná áis a scarann an chuid in-athchúrsála tirim agus an chuid orgánach den fhuíoll. 

 

Áiseanna Athshlánaithe Fuíoll 

Déanann an áis seo tagairt do phróiseas sonrach go bhfuil baint ábhar in-athchúrsáilte i gceist 

leis ag áis athshlánaithe ábhar, agus muiríniú a dhéanamh ar an fhuíoll orgánach chun é a 

dhéanamh sochar. Nuair atá an fuíoll socraithe tá ráta aeraithe nó lomtha an-íseal aige agus, 

mar sin, ní tháirgfidh sé mórán meatán má tá sé curtha go dtí an líonadh talún. 

 

Ó Fhuíoll go Fuinneamh 

Tá ‘Ó Fhuíoll go Fuinneamh’ mar shlí fuíoll a aistriú isteach i bhfoirm inúsáidte fuinnimh, de 

ghnáth trí dhó nó lobhadh. Bheadh díleá anaeróbach fuíll san áireamh le seo. 

 

Cur de láimh an Fhuíll 

Ba chóir go mbeadh méid an fhuíll cónaitheach atá curtha de láimh go líonadh talún 

laghdaithe trí athshlánú agus athchúrsáil agus a chur chun cinn. Tá líonadh talún cur de láimh 

an Chontae i mBaile an Phaoraigh. 

 

Seachaint Fuíll 
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Is fearr Seachaint Fuíll ná aon rogha bainistíochta fuíll eile. Is féidir linn deireadh a chur leis 

an ngá fuíoll a láimhseáil, a iompar, a chóireáil, a chur de láimh agus gan díol as na seirbhísí 

san trí gan fuíoll a ghiniúint, 

 

10.1.3 Láthair Áiseanna Bainistíochta Fuíll 

Díreoidh an tÚdarás Áitiúil áiseanna bainistíochta fuíll mar stáisiúin aistrithe, áiseanna ábhair 

fuíll agus athshlánaithe agus aonaid díleáiteora anaeróbacha agus áiseanna cóireála údaraithe 

d’fheithiclí ag deireadh a shaol go talamh criosach cuí. Ní bhreathnóidh an tÚdarás Áitiúil ar 

láthair na n-áiseanna seo ach amháin lasmuigh de thalamh criosach sa chás go bhfuil talamh 

forleathan le fáil, mar líonadh talún, nó sa chás go bhfuil an fhorbairt riachtanach 

d’fhorfheidhmiú cuí an Chomh-phlean Bainistíochta Fuíll. 

 

Beidh sé riachtanach, sa chás go bhfuil láthair lasmuigh de thalamh criosach cuí molta, an 

critéar seo a leanas a bheith sásaithe: 

 An gá leis an moladh ag an láthair ar leith, go háirithe agus aird á thabhairt ar na 

Comh-phleananna Bainistíochta Fuíll, agus aon phlean bainistíochta fuíll réigiúnach 

iomchuí ag an am san 

 Ba chóir go mbeadh an suíomh laistigh de, nó chomh cóngarach agus is féidir do 

Bhaile an Chontae nó do Bhailte Níos Mó 

 Níor chóir go mbeadh aon tionchar diúltach ar na conláistí 

 Ba chóir go mbeadh an riosca íosmhéid truaillithe ann 

 Caithfidh an fhorbairt cloí le riachtanais an Chreat-treoir Uisce agus an Phlean 

Bainistíochta Abhantrach cuí 

 Caithfidh an fhorbairt cloí le riachtanais Stiúrthóireacht Gnáthóga 

 

10.1.4 Fuíoll Tógála agus Scartála 

Seo fuíoll a bhíonn ann de bharr gníomhaíochtaí tógála, athchóirithe agus scartála, mar 

bhrablach, bloic agus tíleanna. Bhí laghdú mór i leibhéil an fhuíll seo, rud atá curtha síos go 

mór don gcor chun donais eacnamaíochta san earnáil tógála. Molfaidh an tÚdarás Áitiúil 

laghdú i méid iomlán an fhuíll seo atá ginte agus éileoidh siad é a bheith athúsáidte agus 

athchúrsáilte. 

 

Tabharfaidh an tÚdarás Áitiúil aird ar riachtanais Treoirlínte an Chleachtais Is Fearr in 

Ullmhú Pleananna Bainistíochta Fuíll do Thionscnaimh Thógála agus Scartála (RCORÁ, 

2006) agus aon leagan uasdátaithe de na treoirlínte nuair atáthar ag déanamh mheasúnú ar 

iarratais phleanála d’fhorbairtí a ghinfidh leibhéil mhóra fuíoll Tógála agus Scartála. 

 

10.1.5 Fuíoll Guaiseach 

Freastalaítear ar chur de láimh fuíll ghuaisigh ins an bPlean Náisiúnta Bainistíochta Fuíoll 

Guaiseach 2008-2012 (tá athbhreithniú á dhéanamh ar faoi láthair) atá ullmhaithe ag an 

Ghníomhaireacht um Chosaint Comhshaoil. Deimhneoidh an Chomhairle go bhfuil fuíoll 

guaiseach curtha de láimh i slí sábháilte i gcomhréir le Plean Náisiúnta Bainistíochta Fuíll 

Guaisigh agus aon leasúcháin nó athbhreithnithe den bPlean seo. 

 



 234 

10.1.6 Fuíoll Talmhaíochta 

Seo é an fuíoll atá ginte ag gníomhaíochtaí talmhaíochta agus tá sciodar ainmhí, múirín fás 

aon oíche caite agus tuí i gceist le seo. Caithfear é a chur de láimh i slí sábháilte chun truailliú 

uiscí talún agus uiscí dromchla a sheachaint agus sláinte poiblí a chosaint. Tá an 

Stiúrthóireacht Níotráite agus Rialacháin na bPobal Eorpach (Dea-Chleachtas Talmhaíochta 

agus Cosaint Uiscí) 2009 agus 2010 mar rialaitheoirí reachtúla i gcur de láimh fuíoll 

talmhaíochta. 

 

10.1.7 An Plean Bainistíochta Bruscair 

Tá air gach Údarás Áitiúil, faoi Rannóg 12 den Acht um Thruailliú Bruscair, Plean 

Bainistíochta Bruscair (PBB) a ghlacadh. Leagann Plean Bainistíochta Bruscair Cheatharlach 

amach cuspóirí Údaráis Áitiúla Cheatharlach bruscar a sheachaint agus a smachtú. Sonraíonn 

sé na bearta go bhfuil aghaidh á thabhairt fúthu chun moladh do mheabhraíocht poiblí faoin 

fhadhb bruscair, le béim ar leith ar straitéisí oideachais agus eolais atá dírithe ar dhaoine óga. 

Léiríonn sé, chomh maith, na bearta agus na heagraithe go bhfuil aghaidh le bheith tugtha 

orthu chun cuspóirí an phlean a bhaint amach. 

 

Tá eolas san áireamh sa phlean air, agus bhí sé ullmhaithe agus aird á thabhairt ar- 

 Bhearta seachana agus smachta bruscair reatha atá á dhéanamh ag na hÚdaráis Áitiúla 

 Pholasaithe agus ar chuspóirí na nÚdarás Áitiúla maidir le cosc agus smachtú 

bhruscair 

 Ghníomhaíochtaí seachana agus smachta bruscair déanta ag gníomhaireachtaí seachas 

na hÚdaráis Áitiúla 

 Áiseanna Athchúrsála agus Athshlánaithe soláthraithe d’úsáid an phobail 

 Fhorfheidhmiú Údaráis Áitiúla den Acht um Thruailliú Bruscair 1997 

 

Creideann Comhairle Contae Cheatharlach gur féidir aghaidh a thabhairt go buacach ar an 

fhadhb bhruscair sa chontae trí ghníomhaíocht cuimsitheach i gceithre aicme príomha, agus 

tá an plean seo leagtha amach dá réir. 

Siad seo- 

• Oideachas 

• Tionscnaimh Pobail agus Gnó 

• Seirbhísí agus Áiseanna soláthraithe ag Údaráis Áitiúla Cheatharlach 

• Forfheidhmiú 

 

Tá comhshaol atá glan agus léirithe go maith mar chomhartha d’eagraíocht agus de bhród 

sibhialta maith. Bhí sé seo léirithe go háitiúil i gcomhlíonadh maith bailte agus sráidbhailte 

an chontae i gComórtas Náisiúnta na mBailte Slachtmhara. 

 

10.1.8 Áiseanna Cóireála Údaraithe d’ Fheithiclí ag Deireadh a Saoil 

Baineann Stiúrthóireacht AE 2000/53/AE le feithiclí ag deireadh a saol agus leagann sé 

amach bearta sonraithe atá le bheith curtha i bhfeidhm ag Ball Stáit maidir le bailiúchán, 

stórais, cóireáil, tógáil as a céile, athúsáid agus athchúrsáil feithiclí ag deireadh a saol. 

 

Áis Cóireála Údaraithe ná áis go bhféadfadh bailiúchán agus stórais agus cóireáil feithiclí ag 

deireadh saol a bheith ar siúl ann. Caithfidh áiseanna dá leithéid feidhmiú faoi cheadúnas fuíll 

nó cead fuíll. 
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10.1.9 Líonadh Talún Stairiúil 

Freastalaíonn Rialacháin Bainistíochta Fuíll (Teastasú Gníomhaíocht Cur de Láimh agus 

Athshlánaithe Fuíll 2008 (Uimh. I.R. 524 as 2008) ar theastasú suímh chur de láimh fuíll 

neamh-cheadúnaithe ag feidhmiú idir 1977 agus 1996. Cuireann na rialacháin seo dualgas ar 

Údaráis Áitiúla na háiseanna seo a chlárú, measúnachtaí riosca a dhéanamh ar na suímh agus 

aon bhearta leasúcháin atá éilithe a dhéanamh amach. D’aithin Comhairle Contae 

Cheatharlach líonadh talún stairiúil neamh-ceadúnaithe amháin sa Chontae. Tá measúnachtaí 

riosca ullmhaithe agus bhí bearta leasúcháin molta, mar is cuí, agus aighnithe don 

Ghníomhaireacht um Chosaint Comhshaoil le haghaidh Teastais Údaraithe a eisiúint. 

 

10.1.10 Bainistíocht Sciodair 

Ní féidir le sciodar ach ó áiseanna cóireála fuíoll uisce agus tancanna seipteacha a bheith 

úsáidte i gcomhréir le Rialacháin Bhainistíochta Fuíll (Úsáid Sciodar Séarachais sa 

Talmhaíocht), 1998 agus na Rialacháin Bainistíochta Fuíll (Úsáid Sciodar Séarachais sa 

Talmhaíocht), 2001. Éilíonn na rialacháin seo nach bhfuil sciodar úsáidte ach amháin i 

gcomhréir leis an Plean Bainistíochta Níotráite, go bhfuil an tÚdarás Áitiúil freagrach as 

measúnú a dhéanamh. 

 

 

Comhshaol – Polasaí 1 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Forálacha an Ordlathais Bainistíochta Fuíll agus an Phlean Bainistíochta Fuíll 

Réigiúnach 2005-2021 a chur i bhfeidhm, agus aon athbhreithniú ina dhiaidh san ar an 

bPlean Bainistíochta Fuíll seo mar a bhaineann sé le ceantar na Comhairle. Beifear ag 

súil go dtabharfaidh gach forbairt ionchasach sa chontae aird ar fhorálacha an Phlean 

Bainistíochta Fuíll agus cloí leis na heilimintí san de a bhaineann le cosc agus 

íoslaghdú, áiseanna athchúrsála fuíll, agus an cumas do leithscaradh-foinse 

 Deimhin a dhéanamh de sholáthar bonneagar agus seirbhísí fuíll de chaighdeán ard 

agus éifeachtach ó thaobh costais de agus riachtanais an phobail a shásamh agus 

deimhin a dhéanamh de go gcloítear leis an bprionsabal ‘íocann an truaillaí’ ins na 

gníomhaíochtaí bainistíochta fuíll uile 

 Measúnú a dhéanamh ar iarratais phleanála maidir le fuíoll atá táirgthe ag forbairtí 

molta leis an nádúr agus an méid atá táirgthe agus an modh cur de láimh san áireamh. 

Ba chóir go ndeimhneodh forbairtí ná bíonn modhanna táirgthe/cur de láimh ina chúis 

truaillithe comhshaoil, a bheith ina chúis caillteanas míchuí conláiste nó a bheith 

díobhálach do shláinte an duine 

 Deimhin a dhéanamh de go soláthródh gach coimpléasc ionad siopadóireachta nua 

agus áiseanna caithimh aimsire banc tógála mar chuid den fhorbairt iomlán 

 Deimhin a dhéanamh de go bhfuil pleananna bainistíochta fuíoll tógála agus scartála 

san áireamh i dtionscnaimh thógála/scartála móra. Ba chóir go mbeadh i gceist ag na 

pleananna seo díriú ar íoslaghdú fuíll go ginearálta agus optamú a dhéanamh ar 

dheiseanna cosc, athúsáide agus athchúrsála agus táid éilithe d’fhorbairtí de chúig 

aonad tithíochta nó níos mó nó d’fhorbairtí trádála nó tionsclaíocha ar shuímh sa 

bhreis ar 0.5 heicteár 

 Tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt suímh athchúrsála/suímh chur de láimh fuíll nó 

stáisiúin aistrithe agus forbairtí gaolmhara i láthair cuí, faoi réir gnáth-bhreathnaithe 

inmharthanachta pleanála agus comhshaoil le Measúnú Cuí san áireamh mar atá sé 
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éilithe faoi Alt 6 de Threoir maidir le Gáthóga AE. Nuair atáthar ag déanamh 

measúnú ar iarratais do na cineálacha forbartha seo, tabharfaidh an tÚdarás Pleanála 

aird ar chosaint uisce talún agus ar mhaitrís freagartha cuí. 

 Oideachas agus meabhraíocht a chur chun cinn agus moladh dó i dtaobh gach ábhar a 

bhaineann le bainistíocht fuíll, ag leibhéal teaghlaigh, tionsclaíoch agus pobail; agus 

 Pobail a chur chun cinn agus a éascú a bheith gafa le gníomhaíochtaí meabhraíochta 

comhshaoil agus le tionscnaimh athchúrsála bunaithe ar an bpobal nó tionscnaimh 

bhainistíochta comhshaoil a bheidh ina chúis cleachtais bainistíochta fuíll 

inbhuanaithe 

 Tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt dóthanach agus cuí bonneagar uisce agus fuíoll uisce 

i dtreo is go n-éascaítear fás lonnaíochtaí atá inbhuanaithe agus comhsheasmhach leis 

an Straitéis Croíláir agus leis an gCreatlach Lonnaíochta i gCeatharlach 

 

 

 

10.2 BAINISTÍOCHT CHOMHSHAOIL 

10.2.1 Caighdeán na h-Ithreach 

D’ullmhaigh Comhairle Contae Cheatharlach polasaithe cosanta ithreach i dtreo is go 

gcosnaítear an acmhainn chomhshaoil seo, nach bhfuil chomh so-chosanta athléimneach do 

thruailliú is atá gabhdóirí eile an chomhshaoil. 

 

 

Comh. – Polasaí 2 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Deimhin a dhéanamh de dhea-chaighdeán ithreach mórthimpeall an Chontae trí 

éileamh a dhéanamh ar fhorbairtí le nádúr ar leith (mar atá sonraithe ins an 

reachtaíocht comhshaoil cuí) measúnachtaí a dhéanamh ar thionchar na forbartha ar 

chaighdeán na h-ithreach 

 Tionchair mhóra úsáide talún, athrú úsáide talún agus giniúint agus cóireáil dríodair a 

aithint maidir le caillteanas carbóin/stoic agus feidhm measúnacht agus bainistíocht an 

ithir, slogaidí carbóin, ceapadh carbóin agus athchóiriú talamh díghrádaithe a aithint i 

lonnaíocht ceannasaithe ag plean agus straitéisí forbartha 

 Éileamh a dhéanamh ar fhorbróirí suirbhé salaithe talún a dhéanamh chun coinníoll na 

talún a dhéanamh amach sa chás go bhféadfadh an talamh a bheith i mbaol 

 Leanúint ag comhairliú le GCC i dtaobh leasúcháin talamh salaithe 

 

 

 

10.2.2 Caighdeán Aeir 

Sí an Ghníomhaireacht um Chosaint Comhshaoil (GCC) an eagraíocht atá freagrach as 

monatóireacht a dhéanamh ar chaighdeán an aeir in Éirinn. Sé an t-Údarás Áitiúil an t-údarás 

rialaithe faoin Acht um Thruailliú Aeir 1997. Sé ról an Údaráis Áitiúil cosaint, uasghrádú 

agus smacht a chur ar thruailliú aeir agus deimhin a dhéanamh de sholáthar na gcaighdeáin is 

airde agus tá cumhacht acu feabhas chur ar chaighdeán an aeir agus truailliú a sheachaint 

agus aird á thabhairt ar Rialacháin Caighdeán an Aeir 2011 (Uimh. I.R. 180 de 2011). 
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Cuireann na rialacháin seo i bhfeidhm Stiúrthóireacht 2008/50/AE ar chaighdeán aeir 

comhthimpeallach agus aer níos glaine d’Éirinn (tógann an Stiúrthóireacht seo áit 

Stiúrthóireacht na Comhairle 96/62/AE ar chaighdeán aeir timpeallach). I dteannta san, sé cur 

chuige polasaí na Comhairle pleanáil úsáide talún agus iompar a chomhtháthú, rud a 

laghdóidh astaithe ó fheithiclí. Is féidir le truailliú aeir cur isteach go diúltach ar shláinte 

daonna agus ar éicea-chórais leis an mbagairt is mó do chaighdeán an aeir mar astaithe ó 

thrácht bóthar. Siad na ceantair is soghonta maidir le caighdeán an aeir ná ceantair uirbeacha 

fhorbartha agus forbairtí iompair mhóra. Tabharfaidh an Chomhairle aird ar Stiúrthóireach 

Creatlach an AE ar Mheasúnacht Caighdeán an Aeir maidir le caighdeáin an aeir. Ba chóir 

aird a thabhairt, chomh maith, ar dhoiciméad GCC “Caighdeán an Aeir in Éirinn”. 

 

Cuireann an Straitéis Náisiúnta Athrú Aeráide 2007-2012 béim ar má laghdaítear gás an tí 

ghloine go mbeidh sé tairbheach do chaighdeán an aeir. Tacaíonn an Chomhairle leis an 

Prionsabal Íocann an Truaillí agus tabharfaidh siad aird ar Stiúrthóireacht Polasaí Ginearálta 

(Pleanáil agus Forbairt) an Rialtais Áitiúil 1988 (nó mar a bheadh sé leasaithe ó am go céile) 

agus aon rialacháin (mar na Rialacháin Breosla Saor ó Dheatach agus Rialacháin Tuaslagóir) 

a bhí eisithe ag an Aire maidir le caighdeán an aeir agus aird á thabhairt ar an dtábhacht atá 

ag baint leis do dhea-chaighdeán saoil, do shláinte poiblí agus d’inmharthanacht comhshaoil. 

 

 

Comh. – Polasaí 3 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Measúnacht riosca tuile a dhéanamh chun rialú a dhéanamh, teorann a chur agus 

smacht a chur ar fhorbairt i gceantair i mbaol tuile agus íoslaghdú a dhéanamh ar 

leibhéal riosca na tuile do dhaoine, do ghnólachtaí, do bhonneagar agus don 

gcomhshaol trí an riosca tuile féidearthachta reatha agus todhchaí a aithint agus 

bainistíocht a dhéanamh air 

 Déanfaidh pleananna sraith níos ísle Measúnacht Riosca Tuile i gcomhréir le 

riachtanais an Chórais Phleanála agus Treoirlínte Bainistíochta Riosca na Tuile 

d’Údaráis Phleanála (RCORÁ agus OOP, 2009) 

 Cur an cur chuige píosa ar phíosa i bhfeidhm atá bunaithe ar phrionsabail seachain, 

laghdaigh agus maolaigh rioscaí na tuile nuair atáthar ag ullmhú pleananna forbartha 

baile agus pleananna ceantar áitiúil agus nuair atáthar ag déanamh mheasúnú ar 

iarratais do mholtaí forbartha 

 Rialaigh go gcaithfí Córais Taoscadh Inmharthana Uirbeach(CTIU) d’úsáid chun 

laghdú a dhéanamh ar an dromchla crua agus an phábháil agus a lorg go n-úsáidfí 

taoscadh inmharthana d’fhorbairt nua nó ar síntí d’fhorbairtí atá ann cheana 

 Stráicí inse de mhéid cuí taobh le cainéil abhann a choimeád saor ó fhorbairt agus iad 

a bheith de leithead cuí chun ceadú do rochtain le haghaidh cothabhála abhann 

 Deimhin a dhéanamh de go gcloíonn na moltaí forbartha uile le riachtanais an Chórais 

Pleanála agus Treoirlínte Bainistíochta Riosca na Tuile d’Údaráis Pleanála agus 

deimhin a dhéanamh de go bhfuil an Teist Firinne le haghaidh Bainistíochta Forbartha 

forfheidhmithe agus i gcomhréir leis an modheolaíocht atá leagtha amach ins na 

treoirlínte 

 Comhtháthaigh, mar is cuí, moltaí aon Staidéir CFRAM, Pleananna Bainistíochta 

Riosca na Tuile, léarscáileanna guais tuile todhchaí nó léarscáileanna riosca tuile cuí 

 Deimhin a dhéanamh de sa chás go mbíonn oibreacha cosanta nó maolaithe ar siúl go 

bhfuil an oidhreacht nádúrtha agus cultúrtha agus na habhainn, na srutháin agus na 

cúrsaí uile cosanta agus uasghrádaithe. Beidh oibreacha dá leithéid faoi réir 

Mheasúnacht Chuí mar atá sé éilithe faoi Alt 6 de Threoir maidir le Gnáthóga 
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 Deimhin a dhéanamh de, i gcás mholtaí forbartha i gceantair atá i mbaol tuile 

measartha (Crios Tuile B) nó ard (Crios Tuile A) agus go meastar go bhfuilid 

inghlactha i bprionsabal, gur féidir a léiriú gur féidir le bearta maolaithe a bheith 

curtha ar bun agus gur féidir bainistíocht a bheith déanta ar rioscaí cónaitheacha ar 

leibhéil inghlactha 

 Tá Measúnacht Riosca Tuile (MRT) Suíomh-Sonraithe éilithe do gach iarratas 

pleanála i gceantair atá i mbaol tuile, fiú amháin d’fhorbairtí atá ábhartha don gCrios 

Tuile ar leith. Beidh sonra na MRT suíomh-sonraithe seo ag braith ar leibhéal an 

riosca agus scála na forbartha. Ba chóir go ndéanfadh MBT suíomh-sonraithe 

cainníochtú ar rioscaí, éifeachtaí an mhaolaithe roghnaithe agus ar bhainistíocht aon 

rioscaí cónaitheacha. Tabharfaidh an Chomhairle aird ar aon Staidéar CFRAM ins an 

measúnú ar iarratais pleanála. 

 Tacaíocht a thabhairt, i gcomhoibriú le OOP, d’fhorfheidhmiú Stiúrthóireacht Riosca 

Tuile an AE (2007/60/AE), na Rialacháin Riosca Tuile (Uimh. I.R. 122 as 2010) agus 

foilsiú an RCORÁ/OOP, sé sin, An Córas Pleanála agus Treoirlínte Bainistíochta 

Riosca na Tuile (2009) agus aon reachtaíocht nó treoir polasaí uasdátaithe/in ionad). 

Tabharfaidh Comhairle Contae Cheatharlach aird, chomh maith, ar Mheasúnacht 

Riosca Tuile agus Staidéar Bhainistíochta Dobhar an Oir Dheiscirt 

 Coirp uisce agus cúrsaí uisce a chosaint laistigh den gContae ó fhorbairt neamh-chuí, 

le haibhneacha, srutháin, stráicí inse neamhfhorbartha gaolmhara, talamh fliuch agus 

plánaí tuile nádúrtha san áireamh. Beidh maoláin a chosaint i gceantair abhann agus i 

gceantair talamh fliuch i gceist le seo mar is cuí. I gcás cainéil abhann níos leithne (ós 

cionn 10m), sé an leithead molta den inse croíláir (CZR) ná 35-60m (18-30m ar an dá 

thaobh den abhainn) agus d’fhéadfadh sé a bheith níos mó sa chás go nascann na 

plánaí tuile leis an gcrios inse. I gcás cainéil níos lú (faoi 10m), tá crios inse croíláir 

(CZR) 20m nó níos mó (íosmhéid 10m ar an dá thaobh den abhainn) molta 

 

 

 

10.2.3 Caighdeán Fuaime 

Tá smacht fuaime rialaithe ag Acht an Ghníomhaireachta Chosanta Chomhshaoil 1992 agus 

ag Rialacháin Acht (Fuaim) an Ghníomhaireachta Chosanta Chomhshaoil 1994 (Uimh. I.R. 

179 as 1994). Tá “fuaim a bhíonn ina chúis núise, nó a bheadh mar bhaol do shláinte daonna 

nó a dhéanfadh damáiste do shealúchas nó damáiste don gcomhshaol” san áireamh leis an 

sonrú ar fhuaim comhshaoil. Is féidir tionchair mhóra a bheith ag fuaim, atá leanúnach, 

leantach, ard ar chaighdeán saoil daoine aonaracha, ar phobail agus ar an gcomhshaol, 

fiabheatha, ach go háirithe. Ins an domhan nua-aimseartha atá ann inniu, go háirithe le luas na 

forbartha agus trácht méadaithe ar ghréasáin na mbóthar, tá fachtóirí núise a bhaineann le 

fuaim méadaithe. 
 

Is féidir le trácht atá ag baint úsáid as an mbonneagar iompair truailliú a dhéanamh d’aer glan 

agus is féidir le draenáil dromchla truailliú a dhéanamh do choirp uisce. Is féidir le leibhéil 

fuaime agus múiche sceithphíopa cur isteach ar an síocháin agus ar an gciúineas gur chóir go 

mbeadh úsáideoirí na gconláistí ag súil leis go réasúnta chun taitneamh a bhaint as. Tá ar 

údaráis ainmnithe cloí nuair is cuí, agus géilliúlacht a shlánú le Rialacháin Fuaime 

Comhshaoil 2006 (Uimh. I.R. 140), a thógann áit Stiúrthóireacht AE 2002/49/AE i dtreo is go 

ndéileáiltear le tionchar fuaime an bhonneagair iompar. Is é an Ghníomhaireacht um Chosaint 

Comhshaoil an eagraíocht maoirsithe náisiúnta atá de dhualgas orthu comhairle a thabhairt ar 

fhorfheidhmiú an Stiúrthóireachta agus géilliúlacht náisiúnta a dheimhniú. 
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Tá cosaint úsáide talún atá soghonta ó thaobh fuaime de, mar úsáid chónaithe, tábhachtach i 

dtreo is go nglactar le caighdeán saoil maith. Meastar go bhfuil fuaim a bhaineann le 

hoibreacha tógála sealadach go nádúrtha agus, mar sin, níl sé le bheith i gceist mar ábhar. 

Déanfaidh Údarás Pleanála Chomhairle Chontae Cheatharlach iarracht íoslaghdú a dhéanamh 

ar fhuaim trí an bpróiseas pleanála trí dheimhin a dhéanamh de go n-ionchorpraíonn dearadh 

forbairtí todhchaí bearta chun aistriú fuaime agus creathadh a sheachaint nó a mhaolú, mar is 

cuí. 

 

10.2.3.1 Pleananna Gníomhaíochta Fothraim 

Baineann Stiúrthóireacht AE 2002/49AE leis an measúnacht agus leis an mbainistíocht ar 

fhothram comhshaoil. Baineann sé le fothram ó ghníomhaíocht tionsclaíoch agus ón mbóthar, 

ón iarnród agus ó thrácht aeir, ach ní bhaineann sé le fothram teaghlaigh. Bhí an 

Stiúrthóireacht trasuite i ndlí na hÉireann ag na Rialacháin Fothraim 2006 (I.R. Uimh. 140) 

2006. 

 

Leagann na Rialacháin amach cur chuige dhá chéim don mheasúnú agus don bhainistíocht ar 

fhothram comhshaoil. Ar an gcéad dul síos, ullmhú léarscáileanna fothram straitéiseacha do 

cheantair agus do bhonneagar a thiteann laistigh de chritéar sonraithe, mar shampla ceirtleáin 

mhóra, bóithre móra, iarnróid agus aerfoirt. Ar an dara dul síos, bunaithe ar thoradh an 

phróisis mapála, éilíonn na rialacháin ullmhú pleananna gníomhaíochta fothram do gach 

ceantar i gceist. Sé cuspóir bunaidh gach plean gníomhaíochta ná ullmhú agus laghdú 

fothram comhshaoil. 

 

Déanfaidh Údarás Náisiúnta na mBóthar mapáil fuaime don ghréasán bóthair náisiúnta agus 

cabhróidh Údaráis Áitiúla aonaracha iad a bhaint amach ar bhóithre neamhnáisiúnta. 

Tabharfaidh an tÚdarás Pleanála aird ar aon mhapáil fothraim agus/nó ar aon Phlean 

Gníomhaíochta Fothraim a bhaineann leis an gceantar nuair atáthar ag déanamh breathnú ar 

iarratais phleanála. 

 

 

Comh. – Polasaí 4 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Aird a thabhairt ar fhorálacha an Ghníomhaireachta um Chosaint Comhshaoil (GCC) 

1992 agus 2003 agus Rialacháin Fothram an Ghníomhaireachta um Chosaint 

Comhshaoil 1994 nuair atáthar ag déanamh measúnú ar iarratais phleanála. Rialú a 

dhéanamh agus smacht a chur ar ghníomhaíochtaí gur dhócha go mbeadh siad ina 

chúis an iomad fothram, seachas na gníomhaíochtaí san atá rialaithe ag an 

Ghníomhaireacht um Chosaint Comhshaoil 

 Deimhin a dhéanamh de ná bíonn forbairt nua ina chúis méadaithe do-ghlactha i 

dtaobh leibhéil fothraim a chuireann isteach ar shealúchais atá soghonta d’fhothram. 

 Beidh ar mholtaí d’fhorbairt nua leis an bhféidearthacht acu ró-fothram a chruthú 

plean bainistíochta tógála agus/nó feidhmithe a aighniú chun smacht a chur ar astaithe 

dá leithéid 

 Éileamh a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí gur dhócha go mbeidís ina chúis ró-

fhothram bearta agus monatóirí maolaithe fothram a chur isteach mar is cuí 

 Deimhin a dhéanamh de go gcloíonn na h-iarratais le forálacha Aon Phlean Ghnímh i 

leith Fuaime 

 Éileamh a dhéanamh ar mheasúnú thionchair na bhforbairtí ar leibhéil fothraim 
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 Teorann a chur ar mholtaí forbartha atá ina chúis truaillithe fothram sa bhreis ar na 

caighdeáin cleachtas is fearr 

 

 

 

10.2.4 Truailliú Solais 

Tá teorainn truailliú solais tábhachtach do shuimeanna caomhnaithe nádúir, conláiste 

cónaithe agus éifeacht fuinnimh. Cé go bhfuil solas dóthanach tábhachtach do chomhshaol 

sábháilte agus slán, tá doirteadh solais ó ró-shoilsiú nó ó shoilsiú atá deartha go dona 

aitheanta níos mó agus níos mó mar núis féidearthachta do na sealúchais mórthimpeall, mar 

bhagairt don bhfiabheatha agus is féidir leis laghdú a dhéanamh ar radharc na spéire. Is féidir 

le seo cur isteach ar láthair uirbeacha agus tuaithe. Is féidir éifeacht mór a bheith ag colúin 

solais agus gnéithe eile ar chruth na bhfoirgneamh agus ar an gcomhshaol agus sa chás go n-

éilíonn moltaí do shoilsiú nua cead pleanála, déanfaidh an tÚdarás Pleanála deimhin de go 

bhfuilid deartha go cúramach agus go soghonta. Tá forbairtí a dhéanann iarracht an úsáid is 

fearr a bhaint as solas nádúrtha níos éifeachtaí ó thaobh chostais de ná iad san atá deartha i slí 

go n-éilíonn siad soilsiú le linn gnáth uaireanta cloig an lae. Ba chóir go soláthródh gnéithe 

soilsithe an méid solais atá riachtanach chun an beart atá ar láimh a bhaint amach amháin 

agus an solas atá tugtha a scáthú chun cruthú dallraithe nó solas a bheith astaithe ós cionn an 

phlána cothrománaigh a sheachaint. Tá soilsiú eachtrach riachtanach do shláinte agus 

sábháilteacht. Ach ag an am gcéanna, is féidir le doirteadh solais ó chórais soilsithe atá 

deartha agus suite go neamh-dóthanach tógáil ó chonláistí cónaithe na sealúchas in aice 

láimhe, is féidir leis a bheith ina chúis guais tráchta agus is féidir leis a bheith mar bhagairt 

don bhfiabheatha agus dá ngnáthóga. Is féidir le húsáid soilsiú eachtrach i gceantair thuaithe, 

mar thuilsoilsiú tithe tuaithe, tógáil ó charachtar tuaithe an cheantair. Is féidir le soilsiú 

eachtrach atá suite ar phiara geata nó ar airdí an fhoirgnimh a bheith mar seachmall don 

dtrácht agus ba chóir go mbeadh sé dímholta le fócas níos mó ar shoilsiú treorach. 

 

 

Polasaí 5 Comh. Polasaí 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Moladh do chothabháil spéartha dorcha i gceantair thuaithe agus teorann a chur ar 

thruailliú solais i gceantair uirbeacha agus fo-uirbeacha 

 Éileamh a dhéanamh ar fhorbairtí atá ag soláthar soilsiú eachtrach a léiriú go soiléir 

go bhfuil an scéim solais mar an íosmhéid go bhfuil gá leis do chúiseanna slándála 

agus oibre 

 Deimhin a dhéanamh de go bhfuil scéimeanna soilsithe eachtracha agus scéimeanna 

soilsithe deartha i dtreo is go bhfuil doirte solais íoslaghdaithe, mar sin, ag cur teorann 

ar thruailliú solais isteach sa chomhshaol mórthimpeall agus conláistí na sealúchas in 

aice láimhe agus an fhiabheatha a chosaint, le speiceas cosanta san áireamh 

 Éileamh a dhéanamh ar gach forbairt nua bolgáin LED a úsáid 

 

 

 

10.2.5 Stiúrthóireacht Smacht ar Ghuaiseanna Tionóisce Tráchta Móra 

(Stiúrthóireacht Seveso II) 

Bhí Stiúrthóireacht A.E. (96/82/AE) (glaoitear Stiúrthóireacht Seveso II air) glactha ar an 3ú 

Feabhra 1999. Bhí sé tugtha isteach i ndlí na hÉireann trí an ionstraim reachtúil; Rialacháin 
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(Smacht ar Ghuaiseanna Tionóisce Móra le Substaintí Dainséaracha i gCeist) an AE (Uimh. 

I.R. 476 as 2000). Baineann an Stiúrthóireacht le bunaíochtaí (glaoitear suímh Sevoso orthu 

go minic) a léiríonn guais tráchta mór de bharr láithreacht méideanna sonraithe substaintí 

dainséaracha. 

 

Rud atá difriúil ón t-sean Stiúrthóireacht Seveso I (92/501/AE), tá forálacha san áireamh i 

Seveso II a bhaineann le Pleanáil úsáide talún. Cuireann Alt 12 den Stiúrthóireacht éileamh ar 

bhall-stáit deimhin a dhéanamh de go bhfuil aird tugtha ar chuspóirí tionóiscí móra a 

sheachaint agus ar theorann a chur ar thorthaí tionóiscí dá leithéid i bpolasaithe úsáide talún 

agus i bpolasaithe cuí eile. Sí an chúis atá leis an Stiúrthóireacht agus na rialacháin deimhin a 

dhéanamh de, i láthair atá substaintí dainséaracha láimhseáilte ar scála níos mó ná an 

tairseach sonraithe, ná go mbeidh leibhéal ard cosanta do dhaoine, do sealúchas agus don 

gcomhshaol. Beidh sé seo bainte amach trí: 

(i) Íoslaghdú a dhéanamh ar riosca tionóisc mór 

(ii) Na bearta riachtanacha uile a thógáil chun teorann a chur ar thorthaí tionóisc dá 

leithéid, dá dtarlódh sé 

 

Éilíonn an tAcht um Phleanáil agus Fhorbairt 2000 (mar atá sé leasaithe), chomh maith, 

smacht a chur ar shuímh thionóisce móra agus ar fhorbairt don gcuspóir laghdú a dhéanamh 

ar riosca, nó teorann a chur ar thorthaí, tionóisc mór. Caithfidh polasaí úsáide talún aird a 

thabhairt ar an ngá cothabháil a dhéanamh ar fhaideanna cuí idir bhunaíochtaí guais tionóisce 

mór agus ceantair chónaithe, foirgnimh agus ceantair úsáide poiblí, bealaigh iompair mhóra 

sa mhéid agus is féidir, ceantair chaithimh aimsire agus ceantair shoghontachta nádúrtha nó 

suime ar leith. 

 

Deir Alt 12 den Stiúrthóireacht go gcaithfidh gnáthaimh comhairlithe cuí a bheith curtha ar 

bun i dtreo is go ndeimhnítear, roimh breitheanna a dhéanamh, go bhfuil comhairle theicniúil 

le fáil d’Údaráis Phleanála maidir le suíomh bunaíochtaí nua, athraithe do bhunaíochtaí 

reatha agus forbairtí nua. Soláthraíonn an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta comhairle 

theicniúil dá leithéid nuair is cuí maidir le hiarratais phleanála laistigh d’fhaid áirithe ó 

theorann na suíomh seo. Tá aird tugtha ar an gcomhairle teicniúil seo ins an measúnú iomlán 

ar an fhorbairt, i dteannta le gnáth-chritéar pleanála. 

 

Tá dhá chatagóir de bhunaíochtaí tionóisce móra ann: an t-Sraith Uachtarach agus an t-Sraith 

Íseal; atá sonraithe bunaithe ar mhéid na substaintí dainséaracha i láthair. Níl aon 

bhunaíochtaí Tionóisce Móra/Seveso laistigh de Chontae Cheatharlach faoi láthair. 

D’fhéadfadh suímh a bheith, chomh maith, i gcontaetha comharsanúla go mbeadh tionchar 

acu ar thalamh i gCeatharlach. 

 

 

Comh. Cuspóir 1 

 Smacht a chur ar na nithe seo a leanas d’fhonn laghdú a dhéanamh ar an riosca nó 

teorann a chur ar thorthaí tionóisc mór (beidh aird tugtha ar fhorálacha Stiúrthóireacht 

Tionóiscí Móra agus aon rialacháin, faoi aon achtú, a thugann éifeacht don 

Stiúrthóireacht san:) 

o Láthair suímh Guais Tionóisce Mór 

o Athrú suíomh Guais Tionóisce Mór reatha 

o Forbairt i gceantar suíomh Guais Tionóisce Mór mar atá sé sonraithe ins na 
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Rialacháin Pleanála agus Forbartha 2001 (mar a bhí sé leasaithe) 

 Dul i gcomhairle le agus aird a thabhairt ar chomhairle teicniúil an Údaráis Sláinte 

agus Sábháilteachta nuair atáthar ag ullmhú Pleananna Forbartha agus Pleananna 

Ceantair Áitiúla agus ag déanamh measúnú ar iarratais phleanála sa chás go bhfuil 

Stiúrthóireacht Tionóisce Mór agus aon rialacháin gaolmhara ábhartha 

 

 

 

10.2.6 Talamh Salaithe Féidearthachta 

Tá talamh salaithe breathnaithe go ginearálta mar thalamh go bhfuil substaintí ann a 

fhéadfadh bheith ina chúis díobhála tromchúiseach don t-sláinte. Samplaí d’úsáid talún a 

fhéadfadh bheith ina chúis salaithe dá leithéid ná oibreacha gáis, suímh líonta talún agus clós 

conamair. Beidh forbairt molta agus éascaithe sa chás gur féidir leis a bheith léirithe go 

mbeidh forbairt suíomh salaithe féidearthachta ina chúis tairbhe caithimh aimsire agus 

sóisialta don gceantar áitiúil/bpobal an fhaid is go bhfuil bearta leasaithe aitheanta bainte 

amach don dtalamh. 

 

10.2.7 Athrú Aeráide 

Tá athrú aeráide aitheanta san Acht um Phleanáil agus Fhorbairt, 2000 (mar atá sé leasaithe) 

mar cheann de na fadhbanna atá aghaidh le bheith tugtha air i ndoiciméid pholasaí mar an 

Plean Forbartha Chontae seo, Glactar go mór go bhfuil leibhéil reatha astaithe gás an tí gloine 

mar dé-ocsaíd carbón, meatán agus ocsaíd nítriúil mar aeráidí ag athrú. Tá polasaí an Rialtais 

astaithe an tí gloine a laghdú dírithe ar úsáid níos mó a bhaint as fhoirmeacha níos inathnuaite 

fuinnimh iompair agus patrúin tiomána atá oiriúnach d’fhoirmeacha níos inbhuanaithe 

iompar. Tá athraithe móra i bpatrúin iompair agus lonnaíochta éilithe i dteannta le breis 

fhorbairt ar fhuinneamh malartach i dtreo is go mbaintear amach na sábháiltí carbóin atá 

riachtanach chun Contae Cheatharlach a bhunú mar aonán geilleagair a ghineann carbón ar 

nós íseal, Beidh gá, chun é seo a bhaint, amach athraithe móra a bheith ann ins an t-slí a 

úsáidfimid agus a thairgimid fuinneamh agus tá impleachtaí aige seo do láthair breis fhorbairt 

i gContae Cheatharlach agus, gan dabht, an t-slí atá na forbairtí seo bainte amach. 

 

Thug Comhairle Contae Cheatharlach aird ar an mBille Náisiúnta Athrú Aeráide 2013 agus 

an Straitéis Náisiúnta Athrú Aeráide (2013-2020) nuair a bhíothas ag déanamh frámú ar a 

pholasaithe ins an Plean Forbartha agus déanfaidh siad iarracht a pháirt a chomhlíonadh i 

dtreo na spriocanna náisiúnta atá leagtha amach anseo a bhaint amach. 

 

 

Comh. – Cuspóir 2 

 Iarracht Straitéis Fuinnimh Inathnuaite a dhéanamh le linn fad saoil an Phlean 

Forbartha Chontae seo. 

 Comhdhlúthú ar phátrúin forbartha mar is cuí faoi “Threoirlínte Dlús Cónaithe i 

gCeantair Uirbeacha” Bealtaine 2009 RCORÁ 

 Moladh d’fhorbairtí an teicneolaíocht agus an dearadh is fearr agus is féidir a úsáid i 

dtreo is go mbaintear amach na sábháiltí fuinnimh is fearr agus is féidir. Ní hamháin 

go mbaineann sé seo le hábhair ach le céimeanna feidhmithe na bhforbairtí, chomh 

maith. Beidh úsáid ábhair thógála atá cairdiúil go héiceolaíochta agus úsáid ábhair 

athchúrsáilte le héilimh fuinnimh corpraithe níos ísle ná gnáth-ábhair molta. 
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 Beidh scéimeanna teasa ceantair molta a fhéadfadh oibriú taobh le taobh le tairgeoirí 

áitiúla bith-mhais i dtreo is go dtosaítear agus go gcoinnítear tionscal bith-mhais 

áitiúil 

 Fiosróidh an tÚdarás Áitiúil ullmhú Plean Gníomhaíochta Athrú Aeráide le linn cúrsa 

an Phlean Forbartha 

 Aithníonn an Chomhairle na cuspóirí Eorpacha agus náisiúnta d’oiriúnú athrú aeráide 

agus oibreoidh siad leis an GCC, le hÚdarás Réigiúnach an Oir Dheiscirt agus le 

húdaráis phleanála comharsanúla i dtaobh Threoir Todhchaí a chur i bhfeidhm le 

haghaidh dhíonadh Athrú Aeráide forálacha an phlean úsáidte talún mar atá bratach 

curtha leis ins an Creatlach Náisiúnta Oiriúnaithe Athrú Aeráide (RCPRÁ, 2012) 

 

 

 

10.3 SEIRBHÍSÍ UISCE 

Chuir dul chun cinn eacnamaíochta tapaigh le déanaí brú ar bhonneagar uisce agus fuíoll 

uisce san chontae. Bhunaigh Uisce Éireann, i dtreo is go sásaítear an dúshlán seirbhísí uisce 

feabhsaithe a sheachadadh agus é i gcomhréir le polasaí an Rialtais, Comhlacht Náisiúnta 

Fóntas Uisce a fheidhmíonn, a chothaíonn agus a uasghrádaíonn seirbhísí uisce agus fuíoll 

uisce in Éirinn anois. Sé an dúshlán d’ Uisce Éireann ins na blianta atá le teacht forbairt a 

choinneáil i slí cothrom a thugann cosaint d’acmhainní comhshaoil tábhachtacha agus do 

shláinte an duine, faid is go sásaítear éilimh an chustaiméara. Chuaigh Comhairle Contae 

Cheatharlach isteach i gComhaontas Leibhéal Seirbhíse (CLS) le h-Uisce Éireann agus 

feidhmeoidh siad seirbhísí uisce faoin gcomhaontas seo suas go dtí an t-am is atá Uisce 

Éireann ag feidhmiú ina iomlán. 

 

10.3.1 Comhthéacs Dlíthiúil 

D’ullmhaíodh an Dréacht-Phlean Forbartha Contae 2015–2021 agus aird á thabhairt ar na 

doiciméid polasaí agus an reachtaíocht seo a leanas. 

 

Uisce 

- An Chreat-treoir Uisce an AE 2000 

- An tAcht um Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2) 2013 

- Rialacháin Caomhnaithe Uisce 2008 (Uimh. I.R. 527 as 2008) 
- Clár Infheistithe Caipitil Uisce Éireann (CIC 2014 – 2016) 

- Rialacháin na bPobal Eorpacha (Uisce Óil) (Uimh. 2) 2014 (Uimh. I.R. 122 as 

2014) 

- Uiscí Snámha (76/160/CEE) 

- Creatlach do Ghníomhaíocht Pobail ins an Aicme Polasaí Uisce (2000/60/AE) 

- Bainistíocht ar Chaighdeán Uisce Snámha (2006/7AE) 

- Iasc Úr-Uisce (78/659/CEE) 

- Uisce Sliogéisc (79/923/CEE) 

- Uiscí Talún (80/68/CEE) 

- Uisce Óil (80/778/CEE) 

- Níotráit (91/676/CEE) 

Fuíoll Uisce 
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- Stiúrthóireacht Cóireála Fuíoll Uisce AE 

- Rialacháin Scaoileadh Fuíoll Uisce (Údarú) 2007 (Uimh. I.R. 684 as 2007) 

- Cóireáil Fuíoll Uisce Uirbeach (91/271/CEE) 
 

Tuile 

- Stiúrthóireacht Tuile AE 2007 

- An Córas Pleanála & Treoirlínte Bainistíochta Riosca na Tuile 2009 
 

10.3.2 Uisce Éireann 

Tabharfaidh Uisce Éireann, a bhí bunaithe i Márta 2013 mar chomhlacht leath-stáit faoi Acht 

na Seirbhísí Uisce 2013, seirbhísí uisce agus fuíoll uisce na 31 Údarás Áitiúla le chéile faoi 

sholáthraí seirbhíse náisiúnta amháin. Tógfaidh Uisce Éireann an cúram píosa ar phíosa ó na 

hÚdaráis Áitiúla seo ar bhonn céimithe ó Eanáir 2014. Tógfaidh sé timpeall cúig bhliana ar 

Uisce Éireann a bheith bunaithe ina iomlán, agus ag an bpointe san beidh siad freagrach as 

fheidhmiú seirbhísí uisce poiblí le bainistíocht ar shócmhainní náisiúnta uisce, cothabháil ar 

an gcóras uisce, infheistíocht agus pleanáil, bainistíocht ar thionscnaimh chaipitil agus cúram 

custaiméara agus billí san áireamh. 
 

10.3.3 Caighdeán Uisce 

Tá cosaint ár n-acmhainní uisce dromchla agus uisce talún mar cheann de na dúshláin 

bhunaidh atá ós comhair Ceatharlach sa dtodhchaí de bharr go bhfuil uisce de chaighdeán ard 

thar a bheith tábhachtach chun tacaíocht a thabhairt d’éiceachórais éagsúla agus difriúla, do 

phobail inbhuanaithe agus do gheilleagar forbartha. Léiríonn nósanna náisiúnta go bhfuil 

méid na suíomh abhann ar chaighdeán ard tar éis teacht anuas go leath le fiche bliana anuas 

agus go bhfuil titim mhór agus leanúnach i gcaighdeán an uisce talún. Tá sé soiléir, ó shonraí 

eolaíochta dearfa, go bhfuil caighdeán agus infhaighteacht uisce talún agus caighdeán 

ceimiceach agus bitheolaíochta uisce dromchla faoi bhrú an-mhór. Scrúdaíodh an brú ar 

chaighdeán uisce agus bhí sé measta. Siad na cúiseanna dóighiúla príomha gur dhócha atá 

ann don gcaighdeán uisce neamh-shásúil ná cothaithigh ó ghníomhaíochtaí talmhaíochta agus 

ó chóireáil cathrach fuíoll-uisce. I measc fachtóirí eile a chuireann leis an fhadhb tá doirteadh 

tionsclaíocha, fuíoll uisce ó shealúchais neamh-shéaraithe, cairéalú, mianadóireacht agus 

gníomhaíochtaí líonta talún, i dteannta le hasbhaintí uisce. Ina theannta san, is féidir le 

substaintí dainséaracha atá úsáidte i ngluaisteáin, i bhforaoiseacht, sa dtalmhaíocht, sa dtógáil 

agus in áiseanna cóireála uisce agus fuíoll uisce agus speicis eachtrannacha ionsaitheacha a 

bheith díobhálach d’éiceachórais uiscí agus d’fhéadfadh athrú aeráide dúshláin a léiriú do 

bhainistíocht caighdeán uisce sa dtodhchaí. 

 

Déanfaidh an tÚdarás Áitiúil iarracht soláthar uisce dóthanach a sholáthar ins an méid bailte 

agus sráidbhailte agus is féidir faoi mar a cheadaíonn acmhainní é a dhéanamh, ag tabhairt 

tosaíocht do na bailte agus na sráidbhailte san go bhfuil breis fhorbairt measta ann nó go 

bhfuil fianaise de laigí dáiríre ann. Sé an dúshlán deimhin a dhéanamh de go bhfuil 

bainistíocht dóthanach déanta ar bhonneagar na seirbhísí uisce reatha, go bhfuil forfheidhmiú 

leanúnach an Chláir Caomhnaithe Uisce san áireamh ann. 

 

D’ullmhaigh an Ghníomhaireacht um Chosaint Comhshaoil (GCC) lámhleabhar ar 

“Fhorfheidhmiú Rialacháin d’Údaráis Seirbhísí Uisce do Sholáthar Uisce Poiblí”. Míníonn an 

lámhleabhar seo an dualgas atá ar Údaráis na Seirbhísí Uisce uisce folláin agus glan a 

sholáthar atá sonraithe ag caighdeáin i dteannta le monatóireacht a dhéanamh ar riachtanais a 

chaithfidh bheith sásaithe ag an gComhairle. 
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Tá caighdeán uisce óil i gCeatharlach tástáilte i gcomhréir le Rialacháin na bPobal Eorpacha 

(Uisce Óil) 2014 agus na caighdeáin náisiúnta. Bhí clár monatóireachta uisce forleathan 

comhaontaithe le GCC do na heagraíochtaí uisce uile laistigh den gContae. Cuirfidh an 

Chomhairle i bhfeidhm, chomh maith, torthaí Cláir Infheistithe Caipiteal Uisce na hÉireann 

2014 – 2016. 

 

10.3.4 Truailliú Uisce 

Feidhmíonn an Chomhairle faoi na hAchtanna um Thruailliú Uisce 1977 agus 1990 a 

thugann cumas d’Údaráis Áitiúla: 

 Ionchúiseamh a dhéanamh do chiontaí truaillithe 

 Coinníollacha smachta truaillithe a chur ins an gceadúnú de scoilte eisiltigh ó thionscal, 

& rl., go h-uiscí 

 Fógraí a eisiúint ag éileamh ar dhuine stop a chur le truailliú uisce agus éileamh ar 

mhaolú nó leasú aon éifeachtaí den dtruailliú ins an t-slí agus laistigh den dtréimhse atá 

sonraithe i bhfógraí dá leithéid 

 Ordaithe cúirte a lorg, le hurghaire Ard Chúirte san áireamh, chun truailliú/a éifeachtaí a 

chosc, é a stopadh, é a mhaolú nó é a leas 

 Pleananna Bainistíochta caighdeán uisce a ullmhú d’aon uiscí istigh nó in aice lena 

gceantair fheidhmeacha 

 Fo-dhlite a dhéanamh a dhéanann rialú ar ghníomhaíochtaí talmhaíochta áirithe sa chás 

go measann an tÚdarás Áitiúil go bhfuil sé riachtanach i dtreo is go gcuirtear cosc nó go 

gcuirtear deireadh le truailliú uisce, fógraí a eisiúint ag éileamh ar fheirmeoirí pleananna 

bainistíochta níotráit a ullmhú leis an aidhm deimhin a dhéanamh de go dtugann níotráit 

atá curtha i bhfeidhm don dtalamh ó leasacháin cheimiceacha agus ó fhuíll feirme 

orgánacha, m.sh. sciodair, aird ar na níotráitI atá le fáil cheana féin san ithir agus go 

bhfuil sé comhsheasmhach le rátaí forfheidhmithe reatha, le riachtanas barraí agus leis an 

ngá truailliú uisce a sheachaint 

Ón 1
ú 

Eanáir 2014, tá Uisce Éireann freagrach as coinníollacha smachta truaillithe cuí a chur 

le ceadúnú scaoilte eisiltigh ón dtionscal &rl. chuig séaraigh. 

Tá Iascaigh Intíre na hÉireann, mar chuid dá bhfeidhm bainistíochta iascaigh, in ann 

ionchúisimh a thógáil do chiontaithe truaillithe uisce. Ach ag an am gcéanna, níl an réimse 

cumhachtaí ag na Boird, is atá le fáil do na hÚdaráis Áitiúla chun truailliú a sheachaint. 

Tá an Ghníomhaireacht um Cosanta Comhshaoil freagrach as thruailliú uisce sa mhéid is atá 

gníomhaíochtaí atá in-cheadúnaithe ag an Ghníomhaireacht i gceist; tá féidearthacht ag na 

gníomhaíochtaí tionsclaíocha casta buartha seo, i dteannta le haonaid táirgthe móra 

forleathana muc agus éanlaith a bheith ina chúis truaillithe mór agus táid smachtaithe faoin 

Acht um Ghníomhaireacht Cosanta Comhshaoil. 

10.3.5 An Clár Uisce Tuaithe 

Bhí an Clár Uisce Tuaithe bunaithe ag an Rialtas chun feabhas a chur ar chaighdeán agus ar 

éifeacht scéimeanna uisce grúpa na hÉireann faid is go dtugtar aird ar Chód Cleachtais an 

Ghníomhaireachta um Chosaint Comhshaoil: Córais Chóireála Fuíoll Uisce agus Córais Chur 

de Láimh ag friotháil tithe singil agus aon doiciméadú eile ón GCC. Éascaíonn Uisce 

Éireann, trí an gclár seo, tógáil scéimeanna uisce grúpa agus scéimeanna séarachais grúpa 
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nua, uasghrádú scéimeanna uisce grúpa agus tógáil-faoi-cheannas scéimeanna, deontais uisce 

grúpa reatha le haghaidh soláthair tobair soláthair uisce príobháideacha nua agus reatha, agus 

uasghrádaithe bonneagar seirbhísí uisce faoi Chlár na Scéimeanna Beaga. Tá Cúnamh 

Deontais soláthraithe, chomh maith, ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil le 

pleananna cosanta a fhoinsiú do scéimeanna uisce grúpa. 

 

10.3.6 Soláthar Uisce 

Tá soláthair uisce Chontae Cheatharlach tógtha ó sholáthair poiblí agus príobháideacha. Siad 

na foinsí príomha uisce i gCeatharlach ná astarraingt ó uisce dromchla. Tá soláthar uisce i 

gCo. Cheatharlach tógtha ó uisce dromchla abhann mar An Bhoireann agus An tSláine, atá 

mar na soláthraithe príomha agus soláthraíonn siad seo foinse an-éifeachtach ar fad don 

gcontae ó thaobh uisce de. Soláthraíonn Uisce Éireann teacht i láthair monatóireachta agus 

rialaithe um chosaint soláthar uisce chomh maith le Plean Bainistíochta Cheantar Abhantrach 

an Oir-Dheiscirt atá ina dhoiciméad treorach don uile short chleachtas agus caighdeán 

bainteach le caighdeán uisce san réigiún. 

 

Tá i gceist ag Uisce Éireann scéimeanna soláthair uisce a fhorbairt agus a leathnú chun 

soláthar uisce óil a sholáthar nuair is cuí agus nuair atá sé indéanta ó thaobh eacnamaíochta 

de. Beidh na soláthair seo mar ghéilliúlacht iomlán leis na rialacháin faoi uisce óil. 
 

10.3.6.1  Caomhnú an t-Soláthair Uisce 

Tá Caomhnú mar eilimint tábhachtach i Straitéis Bhainistíochta Uisce de chuid Uisce 

hÉireann fiú amháin nuair atá soláthair dhóthanacha, chun deimhin a dhéanamh don úsáid is 

fearr as acmhainní. Ní hamháin go bhfuil monatóireacht ar úsáid uisce agus aimsiú sileadh 

luath i gceist le bearta caomhnaithe ach, tá clár meabhraíochta, chomh maith, do thomhaltóirí. 
 

10.3.6.2 Foinsí Uisce Príobháideacha 

Aithníonn an tÚdarás Áitiúil an gá atá le roinnt fhorbairtí nascadh le foinse uisce 

príobháideach. Caithfidh gach forbairt nua, áfach, nascadh le scéim soláthair nó scéim grúpa 

sa chás go bhfuil scéimeanna dá leithéid le fáil. 
 

10.3.7 Cóireáil Fuíoll Uisce Poiblí 

Tá áiseanna cóireála fuíoll uisce agus soláthar scéimeanna fuíoll uisce soláthraithe laistigh de 

bhailte agus de shráidbhailte an chontae mar a cheadaíonn acmhainní é, i gcomhréir le 

hordlathas lonnaíochta an chontae. Faoi láthair, (Lúnasa 2015), níl aon scéimeanna fuíoll 

uisce poiblí ag sráidbhailte an chontae agus, mar sin, táid friotháilte ag tancanna seipteacha 

aonaracha/córais cóireála eisiltigh. Tá breis fhorbairt ag braith ar sholáthar áiseanna cóireála 

fuíoll uisce go bhfuil áiseanna cóireála aonaracha san áireamh ann, chomh maith, mar a 

mheastar go bhfuil sé cuí agus i gcomhréir le hAcht na Seirbhísí Uisce 2014. 

 

10.3.7.1 Teastas Cláraithe/Dríodar Séarachais 

Freastalaíonn Rialacháin Bainistíochta Fuíll (Clárú áis Dríodair Séarachais) 2010 (I.R. 2010) 

ar chlárú agus rialú áiseanna dríodair séarachais i dtreo is go sásaítear riachtanais na 

Stiúrthóireachta Creatlach Fuíll. Tá áiseanna atá rialaithe cheana féin faoi reachtaíocht 
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comhshaoil eile mar áiseanna ceadúnaithe faoi na hAchtanna um Bhainistíochta Fuíll as an 

áireamh. 
 

10.3.8 Doirte Uisce Dromchla 

Leanann an tÚdarás Áitiúil ag deimhniú go bhfuil bainistíocht inbhuanaithe déanta ar dhoirte 

uisce dromchla ó na forbairtí uile, trí úsáid a bhaint as córais draenála uirbeacha inbhuanaithe 

(CDUI), i gcomhréir le forálacha I.R. Uimh. 272 as 2009 – Rialacháin Chuspóirí Comhshaoil 

na bPobal Eorpacha (Uisce Dromchla) agus leis an gcleachtas idirnáisiúnta is fearr. 

Tá Córais Draenála Uirbeacha Inbhuanaithe (CDUI) mar mhodh macasamhlú a dhéanamh ar 

thréithe nádúrtha rith chun srutha uisce báistí ó aon suíomh. Soláthraíonn siad buntáistí 

hiodrálacha, caighdeán uisce agus comhshaoil. Baineann foirm éigin scagtha agus/nó 

coinneála/stórais é seo amach de ghnáth. Sé an cuspóir ginearálta íosmhéadú a dhéanamh ar 

rith chun srutha uisce stoirme. Mar sin, ba chóir go mbeadh ceantar dromchlaí 

neamhscagacha, mar shampla pábháil agus tarmac, íosmhéadaithe trí aird cúramach a 

thabhairt ar leagan amach suíomh agus sonrú dromchla scagtha nuair atá sé praiticiúil. 

Sé aidhm dearadh draenála CDUI ná méid íosmhéadaithe rith chun srutha a bhailiú agus a 

chóireáil chomh cóngarach don bhfoinse agus is féidir. Tá sraith roghanna solúbtha ann do 

theicníochtaí CDUI, a cheadaíonn don dearthóir draenála na córais san a roghnú a oiriúnaíonn 

is fearr do choinníollacha an t-suímh. 

 

10.3.9 Uisce Talún 

Soláthraíonn uisce talún méid mór teaghlaigh san chontae trí thobair phoiblí agus 

phríobháideacha. Tá roinnt scéimeanna grúpa ag braith, chomh maith, ar uiscigh faoi 

thalamh. Tá uiscigh faoi thalamh saothraithe go trádála le haghaidh uisce i mbuidéal, rud gur 

féidir a bheith mar acmhainn mhór eacnamaíochta. Baineann uisce talún, chomh maith, le 

córas na habhann. Tá roinnt chorp uisce dromchla cosanta ag comharthú Ceantar Speisialta 

Caomhnaithe (CSC). Éilíonn uiscigh shoghonta a chruthaíonn cuid de ghréasán an uisce talún 

cosaint agus bainistíocht cúramach, chomh maith. Chríochnaigh Suirbhé Geolaíochta na 

hÉireann Scéim Chosanta Uisce Talún do Chontae Cheatharlach. Sí aidhm ghinearálta na 

Scéime Cosanta Uisce Talún caomhnú a dhéanamh ar chaighdeán uisce talún, d’uisce óil, ar 

éiceachórais uisce dromchla agus ar éiceachórais tírghinte, do thairbhe glúine reatha agus 

glúine na todhchaí. 

 

Tá na scéimeanna cosanta uisce talún bunaithe ar eolas atá soláthraithe ag sraith 

léarscáileanna, leo seo san áireamh: 

 

• Criosanna cosanta uisce talún, sonraí hidri-geolaíoch 

• Uiscigh 

• Soghontacht 

• Lomán agus doimhne go buncharraig 

• Geolaíocht foithreacha 

• Geolaíocht buncharraige 

 

Soláthraíonn an Scéim Chosanta Uisce Talún treoir do Chomhairle Contae Cheatharlach i 

dtaobh bhreitheanna a dhéanamh ar láthair, nádúr agus smacht forbairtí agus gníomhaíochtaí i 

dtreo is go gcosnaítear uisce talún. D’fhéadfadh sé tarlú ná beadh coinníollacha hidri-

geolaíochta oiriúnacha ag roinnt cheantar, chun freastal ar ghnáth-thanc seipteach nó ar 

chóras dílsithe; ina theannta san d’fhéadfadh dlús ard tancanna seipteacha i gceantar a bheith 
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ina chúis laghdaithe i gcaighdeán an uisce. Mura n-oibríonn tancanna seipteacha nó córais 

dílsithe i gceart i gceantair ina bhfuil an gheolaíocht agus an ithir neamhoiriúnach do chórais 

chóireála bunaithe ar shíothlú, d’fhéadfadh níotráití, ábhar orgánach, ceimicí agus baictéar 

teacht ón bhfuíoll uisce agus isteach san uisce talún agus tobair in aice láimhe a shalú agus 

damáiste a dhéanamh do chaighdeán na n-aibhneacha inghlactha. 

 

10.3.10 Ceantair Cosanta Foinse 

Nuair a thagann scéimeanna soláthair uisce poiblí nua chun cinn, beidh ceantair chosanta 

foinse mapáilte mar is cuí. Beidh sé mar pholasaí an Údaráis Áitiúil, d’il-fhorbairtí tithíochta 

le soláthair uisce príobháideacha ann, ceantair chosanta foinse a aithint don t-soláthar san. Is 

féidir, i dtéarmaí praiticiúla, cosaint uisce talún a bheith bainte amach trí mholadh don 

gcleachtas is fearr i ngníomhaíochtaí talmhaíochta agus tionsclaíocha agus trí an cleachtas is 

fearr ins an fheistiú agus in úsáid córais chóireála fuíoll uisce. Éilíonn Comhairle Contae 

Cheatharlach go mbeadh suímh measúnaithe i gcomhréir le lámhleabhar GCC a ghlaoitear 

Lámhleabhair Cóireála Fuíoll Uisce: Córais Chóireála do Thithe Singil (2009) air. 

 

 

Comh. – Polasaí 6 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Deimhin a dhéanamh de go gcloíonn tancanna seipteacha agus córais chóireála 

dílsithe, nó córais cóireála agus stórais fuíoll uisce eile, nuair atá siad éilithe mar 

chuid d’fhorbairt, le treoirlínte cuí 

 Aird a thabhairt ar an Scéim Cosanta Uisce Talún agus ar Phlean Bainistíochta 

Ceantar Abhantrach an Oir Dheiscirt i dtaobh bhreitheanna a dhéanamh ar láthair, 

nádúr agus smacht forbairtí agus gníomhaíochtaí i dtreo is go gcosnaítear uisce talún 

 Deimhin a dhéanamh de go gcloíonn gach as-tarraingt Uisce Talún le riachtanais 

Phlean Bhainistíochta ceantair Abhantrach an Oir Dheiscirt 

 Ensure the completion of the mapping of source protection areas 

 Deimhin a dhéanamh de chríoch mapáil ceantair chosanta foinse 

 Moltaí cuí a fhorfheidhmiú atá leagtha amach i bhfoilseachán GCC (2012) Fócas ar 

Dhoirteadh Fuíoll Uisce Uirbeach in Éirinn (agus aon uasdátú ina dhiaidh san) 

 Cloí le forálacha cuí Rialacháin Chóireála Fuíoll Uisce Uirbeach 2001 agus 2004 agus 

na Rialacháin Doirteadh Fuíoll Uisce (Údarú) 2007 

 Ní bheidh forbairt ceadaithe ach amháin nuair atá bonneagar fuíoll uisce dóthanach 

agus cuí soláthraithe, Cloífidh bonneagar dá leithéid ina iomlán le riachtanais 

Stiúrthóireacht Cóireála Fuíoll Uisce Uirbeach (Stiúrthóireacht na Comhairle 

91/271/PEE de 21 Bealtaine 1991 a bhaineann le cóireáil fuíoll uisce uirbeach) 

(leasaithe ag Stiúrthóireacht 98/15/PEE) agus beidh sé ag feidhmiú agus le cumas 

dóthanach ann chun freastal ar fhuíoll uisce ó fhorbairt, roimh na bhforbairtí a bheith 

lonnaithe. Cloífidh doirte ón mbailiúchán agus ón gcóireáil seo le riachtanais na 

Stiúrthóireachta, chomh maith. 

 Rialacháin na bPobal Eorpacha (Uisce Ól) (Uimh. 2) 2014 a chur i bhfeidhm agus a 

dheimhniú, i dteannta le hUisce Éireann, go gcloíonn soláthair uisce leis na 48 

paraiméadar atá aitheanta ins na rialacháin seo 

 Beidh cumas dóthanach ins na bonneagar uisce agus fuíoll uisce poiblí ag teacht ina 

dhiaidh Forbartha faoin Plean 

 Rachaidh an Chomhairle, i dteannta le hUisce Éireann, i gcomhairle le foilsiú GCC 

(2012) “Soláthar agus Caighdeán Uisce Óil in Éirinn – Tuarascáil don Bhliain 2011” 

(agus aon uasdátú ina dhiaidh san) i dtaobh bhunú agus cothabháil foinsí uisce sa 
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Chontae 

 Tabhairt faoi, i dteannta le hUisce Éireann, na moltaí atá déanta ag GCC de bharr aon 

teip caighdeáin uisce óil a shásamh agus aon liostáil ar Liosta Gníomhaíochta 

Leasúcháin GCC 

 

 

 

10.4 STIÚRTHÓIREACHTAÍ, RIALACHÁIN AGUS 

PLEANANNA DO BHAINISTÍOCHT UISCE 

Baineann freagracht an tsoláthair uisce le gach ceann de na h-Údaráis Áitiúla mórthimpeall 

na tíre. Sé ról na Roinne Comhshaoil, Oidhreacht agus Rialtais Áitiúil ná forbairt agus cur i 

bhfeidhm pholasaí an Rialtais san ngnó seo agus ag deimhniú go bhfuil go leor airgid ar fáil 

chun maoiniú a dhéanamh ar an gClár agus maoirseacht a dhéanamh ar dhul chun cinn 

fisiceach agus maoinithe na scéimeanna. Forbraíonn na h-Údaráis áitiúla, ansin, a bpolasaithe 

féin i leith an uisce a thagann isteach ó threoir agus ó pholasaí Náisiúnta. 

 

10.4.1 An Chreat Threoir Uisce 2002 

Mar fhreagra ar an mbagairt ag fás ó thruailliú agus an t-éileamh breise ón bpobal ar 

aibhneacha, ar locha agus ar thránna níos folláine d’eisigh an tAE An Chreat Treoir Uisce. Tá 

caighdeán an uisce athléimneach ó thaobh ceimiceáin agus éiceolaíochta de nuair a stopann 

an truailliú, ach nuair a bíonn díghrádú suaithinseach ar an ngnáthóg uisce-bhunaithe 

d’fhéadfadh an-chuid ama imeacht sula bhféadfaí an ghnáthóg a thógáil ar ais mar a bhí. Tá 

spriocanna ard-aidhme, déine leagtha síos i leith uisce talún agus uisce dromchla san treoir 

agus táid san forbartha i bPleananna um Bhainistíocht Abhantracha (PBA).Bunaíonn an treoir 

fráma oibre um chosaint gach cineál uisce le h-aibhneacha, locha, inbhir, uisce an chósta, 

uisce talún, canálacha agus cineálacha eile dobharlach ar son tairbhe gach aoinne. Tá cosaint 

an uisce le h-aghaidh an fhiáin-bheatha agus dá ngnáthóga san áireamh, chomh maith, faoin 

dtreoir. Ba chóir bainistíocht acmhainní uisce a bheith pleanáilte agus curtha i bhfeidhm, trí 

Phleananna Bainistíochta sa tslí go mbíonn an chomh-mheá is fearr dá bhfuil ann idir 

chosaint agus feabhsú timpeallacht an uisce agus suimeanna iad san a bhraitheann air dá slí 

bheatha agus dá gcaighdeán saoil. 

 

Níorbh fholáir dea-stádas éiceolaíochta agus ceimiceach a bheith aimsithe don uile chineál 

uisce faoi 2015 gan aon ísliú ar an stádas mar atá idir an dá linn. Siad na h-Údaráis Áitiúla na 

h-údaráis iomchuí chun chur i bhfeidhm Threoir um Fhráma Uisce in Éirinn. Is féidir tagairt a 

bheith lorgtha ó “Pleanáil Bhainistíochta Abhantrach – Treoir Phraiticiúil do Údaráis 

Phleanála (An Roinn Chomhshaoil, Oidhreachta & Rialtais Áitiúil: Meitheamh 2008.) Tá 

abhantrach na Bearú agus na Sláine clúdaithe ag Plean Bainistíochta abhantracha an Oir-

Dheiscirt. 

 

10.4.2 Plean Bhainistíochta Abhantrach an Oir-Dheiscirt 2009-2015 

Tá Plean Bhainistíochta Abhantrach an Oir-Dheiscirt (PBAOD) mar an chéad phlean 

bhainistíochta don gCeantar agus clúdaíonn sé an tréimhse 2009-2015. Soláthraíonn an 

PBAOD meastachán ar stádas láithreach uiscí na dúichí, na h-aidhmeanna le bheith aimsithe 
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agus na bearta le bheith tógtha chun na cuspóirí seo a bhaint amach. Leagann sé amach, 

chomh maith, an clár do bhearta chun cosaint agus feabhas a chur ar chaighdeán an uisce. 

Tabharfaidh forfheidhmiú an Phlean feabhsú breisíoch a bheidh ina chúis an chuid is mó de 

na huiscí ag sroich ‘stádas maith’ faoi 2027 ar a dhéanaí, rud a bheidh tairbheach don bpobal 

iomlán trí rochtain inbhuanaithe fad-théarmach agus úsáid de na huiscí seo a sholáthar. Sa 

chás go bhfuil uisce ar stádas níos lú ná ‘stádas maith’, caithfidh siad a bheith feabhsaithe go 

dtí go sroicheann siad stádas maith agus ní féidir aon meathlú a bheith i stádas reatha na n-

uiscí. 

 

Tá de dhualgas ar an Údarás áitiúil réimse mhaoirseachta agus de ghníomhartha chur i 

bhfeidhm chun a dheimhniú go leanfaidh feabhsúcháin ar chaighdeán an uisce toisc 

gníomhartha na scar-shealbhóirí eile. Beidh tábhacht thar na bearta ag ranna éagsúla na 

Comhairle leis na h-aidhmeanna a chur i gcríoch leagtha síos le Pleananna na Bainistíochta i 

leith Abhantrach an Oir-Dheiscirt. Gnéithe tábhachtacha a bhaineann le eiseachadta 

spriocanna is ea nithe mar cheadanna pleanála, ceadanna fuíll agus ceadúnais chur de láimh 

fuíll, agus cur i bhfeidhm dlí na Pleanála, dlí an fhuíll, dlí truaillithe uisce i dteannta le 

soláthar chóireála fuíll uisce cathrach agus uisce óil, suímh inlíonta talún bhardais, 

bainistíocht eanga bhóthar an Chontae agus eanga thaoscadh gaolmhar leis. D’fhéadfadh 

gníomhaíochta lasmuigh de réimse cumhachta an Údaráis Áitiúil mar fhorbairt talmhaíochta 

agus foraoise, atá saor ó iarratas pleanála, tionchar an-mhór a bheith acu i leith na spriocanna 

a bheith aimsithe. Oibreoidh An t-Údarás Áitiúil i dteannta le gníomhaireachta stáit eile mar 

Choillte agus araile agus leis an bpobal, ina measc an pobal feirmeoireachta chun cosaint a 

thabhairt don gcomhshaol trí bhainistíocht éifeachtach a dhéanamh ar acmhainní na 

timpeallachta. 

 

10.4.3 Treoir Níotráití 1991 

Tá d’aidhm ag An Treoir Níotráití (91/676/PEE) a tháinig i bhfeidhm ar an 12 Nollaig 1991, 

truailliú uile ó uisce a gintear nó a spreagtar ó níotráití as foinsí talmhaíochta a ísliú. Díríonn 

an Treoir ar gach Ball Stát ‘Clár Gníomhaíochta Níotráití’ a chur in áit. Níorbh fholáir don 

gclár seo a bheith athbhreithnithe, agus más riachtanach, a bheith athchóirithe gach ceithre 

bhliain, ar a laghad. Tá Údaráis Áitiúla, faoi stiúradh GCC, freagrach as chur i bhfeidhm 

Chlár Gníomhaíochta na Níotráití. Tugadh éifeacht don gcéad chlár de chuid na h-Éireann trí 

shraith de Rialúcháin ina raibh san áireamh ann, Rialúcháin 2009 na gComhphobal Eorpach 

(Dea-Chleachtas Talmhaíochta um Chosaint Uisce). Sholáthraigh na Rialúcháin seo tacaíocht 

neartaithe dleathach do chosaint uisce ó thruailliú ó fhoinsí talmhaíochta mar, cuir i gcás, ó 

fhosfar nó ó nítrigin. Déanadh athbhreithniú ar Chlár Gníomhach na Níotráití i 2010 go raibh 

mar thoradh air Rialúcháin na bPobal Eorpach 2011 (I.R Uimh. 31 de 2014) (Dea-Chleachtas 

Feirmeoireachta i leith Chosaint na n-Uiscí). 

 

10.4.4 Rialúcháin um Substaintí Contúirteacha 

Leagann na Rialúcháin um Substaintí Contúirteacha (I.R. Uimh. 12 de 2001) na caighdeáin 

chearta uisce amach i leith 14 substaintí contúirteacha in uisce dromchla, m.sh aibhneacha, 

locha agus in uisce na dtaoidí. Siad na substaintí a bhíonn i gceist ná feithid-nimh (atraisín, 

siomoisíne, tribhiúitiltíne), túslagóirí (di-chlorómeatéin, meitilbeinséin, eixléin) miotail 

(arsanaic, cróimiam, copar, luaidhe, nicil, sionca) agus substaintí eile (ciainíd agus fluairíd). 

Tógfaidh an t-Údarás Áitiúil ceann den dá cheann de na rialúcháin seo agus iad ag déanamh 

measúnú ar na h-iarratais phleanála uile. 
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10.4.5 Dea-Chleachtais Fheirmeoireachta i leith chosaint na n-Uiscí 

Daingníonn Ionstraim Reachtúla Uimh. 31 de 2014, Na Pobail Eorpacha (Dea-Chleachtais 

Talmhaíochta um Chosaint Uiscí) agus soláthraíonn sé an bonn reachtúil do 

mholtaí/threoirlínte soláthraithe san Díritheach Níotráití agus san Díritheach Fráma Oibre. Sí 

feidhm Chomhairle Chontae Cheatharlach a dheimhniú go réitíonn na cleachtais talmhaíochta 

a thiteann faoi scáth na Rialúchán sa mhéid is go n-íslíonn sé an chaoi ar thruailliú an uisce. 

 

10.4.6 Uisce Snámha 

Leagann an GCC amach cuntas ar Caighdeán an Uisce Snámh in Éirinn – Léiriú ar an 

mbliain 2013 (GCC 2013) Stádas Uisce Farraigí na h-Éireann agus ar Cheantair Snámha Úr-

Uisce. “An chúis atá leis na Rialúcháin um Uisce Snámha ná cosaint sláinte an chine daonna” 

agus ba chóir do na h-Údaráis Áitiúla, nuair is iomchuí “a dheimhniú nuair a theipeann ar aon 

uisce snámha na caighdeáin iomchuí a choimeád suas go gcuirtear a leithéid in iúl don bpobal 

trí eolas faoina leithéid a bheith fógartha curtha in airde ag ceantar a’ tsnámha”. 

 

Tagraíonn an Plean seo don “Treoir don uisce snámha (Treoir2006/7/EC)” a tháinig i 

bhfeidhm ar an 24ú Marta 2006 agus a dhéanfaidh ath-ghairm ar Threoir 1976 le h-éifeacht ó 

31 Nollaig 2014. Cuirtear an Treoir Nua i bhfeidhm in Éirinn ag na Rialúcháin 2008 i leith 

Chaighdeán 2008 (I.R. Uimh. 79) de 2008. 

 

 

Comh. – Polasaí 7 

Sé polasaí Comhairle Contae Cheatharlach: 

 Páirt gníomhach a ghlacadh i bhforfheidhmiú an Chreat-treoir Uisce 

 Plean Bainistíochta Ceantar Abhantrach an Oir Dheiscirt agus Clár na mBearta a chur 

i bhfeidhm 

 Meabhraíocht poiblí a mhéadú faoi fhadhbanna i leith chaighdeán an uisce 

 Deimhin a dhéanamh de sholáthar inbhuanaithe agus eacnamaíochta dea-chaighdeán 

uisce d’úsáid tionsclaíocha, teaghlaigh agus buntáisteacha eile, le hiomadú stoic éasc 

sláintiúla san áireamh 

 Deimhin a dhéanamh de chosaint uisce inólta agus monatóireacht ar chaighdeán na n-

acmhainní uisce 

 Truailliú uisce tionsclaíoch a chosc ag cur éileamh ar go bhfuil áiseanna cóireála 

fuíoll uisce dóthanach 

 Acmhainní uisce reatha agus féidearthachta a chosaint do Chontae Cheatharlach, i 

gcomhréir le Creat-treoir Uisce an AE (2000/60/AE), Plean Bainistíochta Abhantrach 

an Oir Dheiscirt 2009-2015 agus aon leagan uasdátaithe, na Cláir Laghdaithe Truailliú 

d’uiscí sliogéisc comharthaithe, forálacha na Scéime Cosanta Uisce Talún don 

gContae agus aon pleananna cosanta d’fhoinsí soláthair uisce 

 Deimhin a dhéanamh de go gcloíonn na forbairtí atá ceadaithe le riachtanais an 

Chreat-treoir Uisce, na Pleananna Bainistíochta Abhantrach agus Treoir maidir le 

Gnáthóga 

 Géilliúlacht a chur chun cinn le riachtanais Rialacháin na bPobal Eorpacha (Uiscí 

Dromchla) 2009 agus Rialacháin na bPobal Eorpacha (Uisce Talún) 2010 agus aon 

reachtaíocht eile atá cuí 

 Leanúint ag feabhsú caighdeán an uisce trí na bearta a fhorfheidhmiú atá imlínithe ins 

an dTreoir Níotráite (91/676/AE) agus an Clár Gníomhaíochta Níotráite náisiúnta 

 Deimhin a dhéanamh de ná beidh tionchar do-ghlactha ag forbairt atá ceadaithe ar 

chaighdeán agus ar mhéid an uisce, le uisce dromchla, uisce talún, ceantair chosanta 
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foinse comharthaithe, dorchlaí abhann agus bogaigh gaolmhara, uiscí inbhir, uiscí 

cósta agus aistrithe san áireamh 

 Cód Cleachtais GCC a chur i bhfeidhm do Chórais Chóireála Fuíoll Uisce ag friotháil 

Tithe Singil (2009) i dtreo is go dtugtar cosaint do chaighdeán an uisce 

 Truailliú uisce a chosc trí bhearta bainistíochta forbartha agus bearta forfheidhmithe 

 Deimhin a dhéanamh de ná téann forbairtí a chuirfeadh isteach go diúltach ar 

chaighdeán an uisce ar aghaidh murach go bhfuil bearta maolaithe forfheidhmithe, 

mar linnte lonnaíochta, idircheapóirí &rl. 

 Tacaíocht a thabhairt do chosaint acmhainní uisce talún agus fiabheatha/gnáthóga 

cleithiúnach i gcomhréir le Treoir Uisce Talún 2006/118/AE agus Rialacháin Cuspóirí 

Comhshaoil na bPobal Eorpacha (uisce talún) 2010 (Uimh. I.R. 9 as 2010) nó aon 

reachtaíocht uasdátaithe 

 

 

 

10.5 TUILE 

 

Feiniméan nádúrtha de chuid timthriall hidéalaíoch é tuile. Tá mórán gnéithe a théann i 

bhfeidhm ar iompar tuile agus ar chéimeanna na bagartha a bhaineann leis. Mar a bhaineann 

le próisis aiceanta eile, ní féidir críoch a chur ar fad le tuile ach is féidir laghdú a dhéanamh ar 

a thionchar trí bhainistíocht ghníomhach agus inmharthana a dhéanamh ar a ionramháil. Sé an 

freagra a ghlactar leis anois go náisiúnta ná bainistíocht a dhéanamh ar an mbaol don bheatha 

agus don sealúchas, chomh maith agus is féidir, agus féachaint ar bhaol ó thuile, agus a 

bhaineann leis ar bhonn abhantrach, seachas mar ar bhonn shuímh aonaraigh. Cabhróidh sé 

sin le forbairt inmharthana trí mhaolú ar an damáiste ó bhaol tuilte san todhchaí, agus ina 

dhiaidh sin arís, ísleoidh sé na costais fhéideartha eacnamaíocha agus sóisialta. Tá Oifig na n-

Oibreacha Poiblí ordaithe ag leibhéal rialtais náisiúnta/lárnach monatóireacht agus tabhairt 

faoi ghnéithe a bhaineann le tuile agus tá sé faoina bhráid treoirlínte cuimsitheacha a ullmhú 

a chuirfidh ar chumas na bPleanálaithe ionchur suaithinseach i leith ghnéithe a bhaineann le 

tuilte i gcomhairle leis An Roinn Chomhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus le stoc-

shealbhóirí iomchuí eile. 

 

10.5.1 Clár MBCBT 

Sé atá san gclár MBCBT ná Measúnú agus Bainistíocht Cheantair Bhaoil Tuile. Tá an Clár 

MBCBT lárnach don straitéis mheán téarma go faid téarma do ísliú agus do bhainistíocht ar 

an mbaol tuile in Éirinn. Sí Oifig na n-Oibreacha Poiblí (OOP) an gníomhaí príomha i leith 

bhaol tuile in Éirinn agus is í an t-údarás náisiúnta do Stiúrthóireacht an Aontais Eorpaigh do 

thuilte, ag oibriú lámh ar láimh leis na h-Údaráis Uile Áitiúla i seachadta an Chláir MBCBT. 

Tá cur i bhfeidhm riachtanais Stiúrthóireacht tuilte an AE á chomhordú le riachtanais 

Treorach an AE i leith Uisce agus leis na treoracha faoi láthair i leith Phleananna 

Abhantracha a Bhainistiú. 

 

Tá Clár an MBCBT i dtrí chuid: 

• An Réamh-Mheasúnú ar Bhaol Tuile (RMBT):2011 

• Staidéar MBCBT agus gníomhaireachtaí comhthreomhara 2011- 2015 
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• Cur i bhfeidhm agus Athbhreithniú: 2016 ar aghaidh 

 

Soláthraíonn An Clár trí chéim dhifriúla de Chomhairliúcháin: 

• 2011 Réamh-Mheasúnú Bhaol Tuillte 2011 

• Léarscáilíocht Bhaol Tuillte 2013 

• Pleananna Bainistíochta Baol Tuillte 2015 
 

10.5.2 RMBTN 

Tá an Réamh-Mheasúnú Náisiúnta ar Bhaol Tuile mar chuid riachtanach de Threoir an AE i 

leith ‘Tuillte’ (RMBTN).Sí an aidhm atá ag an RMBT ceantair a aithint ina mbeadh na baoil 

ó thuilte suaithinseach (go bhfuil tagairt dóibh mar cheantair le breise mheasúnaithe le bheith 

déanta orthu nó (CBM). Tá sé sin déanta agus tá an liosta de na ceantair ainmnithe le h-

aghaidh bhreis mheasúnaithe foilsithe ó Mhí na Márta 2012. Siad na ‘CMB’ ná na h-áiteanna 

ina mbeidh measúnú níos déine déanta orthu chun measúnú níos cruinne ar leithead agus ar 

dhéine an bhaoil tuile, agus nuair a dheimhnítear tábhacht an bhaoil, bearta a thógáil idir 

lámha, nuair is féidir, chun bainistíocht a dhéanamh air, agus é a laghdú. Beidh an measúnú 

níos sonraithe, a dhíreoidh ar na CBM, idir lámha ag Staidéar MBCBT agus 

gníomhaireachtaí comhthreomhara 2011- 2015 le heisiúint i 2015. 

 

Tá ceithre cinn de CMB aitheanta i gContae Cheatharlach, Baile Cheatharlach, Leithghlinn 

an Droichid, Bagenalstown/Muine Bheag agus An Tulach. 

 

10.5.3 An Córas Pleanála agus Treoirlínte Bainistíochta Riosca na Tuile 

d’Údaráis Phleanála 

D’fhoilsigh an RCORÁ, i dteannta le hOOP, treoirlínte d’Údaráis Phleanála i Meán Fhómhair 

2009 a glaoitear ‘An Córas Pleanála agus Bainistíocht Riosca na Tuile’ air. Tugann na 

treoirlínte isteach meicníochtaí cuimsitheacha le haghaidh ionchorprú a dhéanamh ar aithint, 

ar mheasúnú agus ar bhainistíocht riosca na tuile isteach sa phróiseas pleanála. Caithfidh na 

hÚdaráis Phleanála na treoirlínte seo a chur i bhfeidhm ag deimhniú, nuair is cuí, go bhfuil 

riosca na tuile mar bhreathnú tábhachtach i dtaobh Phleananna Forbartha a ullmhú agus i 

dtaobh mheasúnú ar iarratais phleanála. Caithfear breathnú orthu seo a leanas nuair atáthar ag 

déanamh measúnú ar iarratais phleanála ach táid léirithe, chomh maith, ins na Pleananna 

Ceantair Áitiúla; 

 Seachain forbairt neamhchuí i gceantair atá i mbaol tuile 

 Seachain forbairtí nua ag méadú riosca tuile in áit eile, le sin san áireamh a fhéadfadh 

a bheith ann de bharr rith chun srutha dromchla 

 Deimhin a dhéanamh de bhainistíocht éifeachtach rioscaí cónaitheach d’fhorbairt atá 

ceadaithe i mánna tuile 

 Seachain teorannú neamh-riachtanach ar fhás geilleagrach agus sóisialta náisiúnta, 

réigiúnach nó áitiúil 

 Feabhas a chur ar thuiscint riosca na tuile i measc scairshealbhóirí cuí 

 Deimhin a dhéanamh de go bhfuil riachtanais dlí AE agus náisiúnta maidir le 

comhshaol nádúrtha agus caomhnú nádúir clóite leo ag gach céim de bhainistíocht 

riosca na tuile 

 Ionadú ar úsáid le soghontacht níos lú ag baint leis a thógáil sa chás nach bhfuil a 

sheachaint indéanta 
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 Maolú agus bainistíocht ar an riosca, sa chás nach bhfuil seachaint agus ionadú 

indéanta 

 

Déanfaidh an Chomhairle measúnú ar iarratais phleanála d’fhorbairtí atá suite i gCreasa Tuile 

i gcomhréir le forálacha na dTreoirlínte seo agus caithfidh siad úsáid a bhaint as measúnú 

riosca tuile agus mapáil riosca tuile chun criosú úsáide talún a threorú. Deimhneoidh an 

Chomhairle nach mbeidh ach forbairtí atá comhsheasmhach leis an polasaí iomlán agus le cur 

chuige teicniúla na dTreoirlínte seo ceadaithe agus d’fhéadfadh cead a bheith diúltaithe sa 

chás nach raibh, nó nach féidir, le fadhbanna tuile a bheith socraithe go buacach agus go 

leanann láithreacht rioscaí tuile cónaitheacha atá do-ghlactha don fhorbairt, a lonnaitheoirí 

agus dá shealúchas nasctha. Éilíonn na treoirlínte seo, chomh maith, go dtabharfadh Údaráis 

Phleanála aghaidh ar Mheasúnacht Riosca Tuile Straitéiseach agus cumas a thabhairt dó 

gníomhú mar dhoiciméad treorach agus a chur in iúl do bhreitheanna a dhéanamh ar chriosú 

úsáide talún agus ar fhadhbanna riosca tuile ginearálta nuair is cuí agus nuair atá sé ábhartha. 

Tá Measúnacht Riosca Tuile Straitéiseach i dteannta leis an plean seo agus tá sé in Aguisín 7. 

 

10.5.4 An tAcht um Phleanáil agus Fhorbairt 2000 (mar atá sé leasaithe) 

 

Thug an tAcht um Phleanáil agus Fhorbairt 2000, mar atá sé leasaithe, isteach cuspóir lán-

roghnach measúnacht riosca tuile a dhéanamh chun rialú, teorannú agus smachtú a dhéanamh 

ar fhorbairt i gceantair atá i mbaol tuile. 

 

10.5.5 Guaisí Tuile i gContae Cheatharlach 

Tá roinnt fhoinsí féidearthachta guaisí tuile sa chontae: 

 

Tuilte Abhann 

Tá gréasán forleathan aibhneacha ag Ceatharlach a thrasnaíonn an Contae agus, mar sin, tá a 

lán ceantair soghonta do thuilte abhann. Tarlaíonn tuilte abhann nuair atá cumas na gcúrsaí 

uisce sáraithe nó go bhfuil an cainéal stoptha nó teorannaithe. Sileann an t-uisce breise amach 

ón gcainéal agus isteach ins na ceantair ísle (an plána tuile). 

 

Tuilte Báistí agus araile 

Tarlaíonn an cineál tuilte seo nuair a théann méid na báistí thar cumas insíothlaithe na talún 

nó cumas an chórais draenála é a ionsú. 

 

Tuilte Uisce Talún 

Tarlaíonn tuilte uisce talún nuair a ardaíonn leibhéal an uisce atá stóráilte sa dtalamh de bharr 

titim báistí fada agus go sníonn sé ós cionn na talún. 

 

10.5.6 Bainistíocht ar Riosca na Tuile 

Sí an chúis atá leis an Plean seo measúnacht riosca tuile a dhéanamh chun rialú, teorannú 

agus smacht a chur ar fhorbairt i gceantair atá i mbaol tuile i gcomhréir le forálacha cuspóra 

discréide an Achta um Phleanáil agus Fhorbairt (mar atá sé leasaithe). Beidh bainistíocht 

riosca Tuile déanta le linn ullmhú an Phlean Forbartha baile, na pleananna ceantair áitiúla 

agus nuair atáthar ag déanamh measúnú ar iarratais phleanála. Deir na treoirlínte gur chóir go 

mbeadh an prionsabal réamhchúramach curtha i bhfeidhm do bhainistíocht riosca na tuile 
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chun mí-chinnteachtaí a léiriú i dtacair sonraí tuile agus i dteicníochtaí measúnaithe riosca 

agus, chomh maith, an ábaltacht aeráid na todhchaí agus comhlíonadh cosaintí tuile reatha a 

réamh-fheiceáil. Ba chóir go mbeadh forbairtí deartha le breathnú cúramach ar athraithe 

todhchaí féidearthachta i riosca na tuile, le héifeachtaí athrú aeráide san áireamh i dtreo is 

nach bhfuil lonnaitheoirí na todhchaí faoi réir rioscaí do-ghlactha. 

 

10.5.7 Bainistíocht Fhorbartha 

Cuirfidh an Chomhairle i bhfeidhm riachtanais an Chórais Pleanála agus Treoirlínte 

Bainistíochta Riosca na Tuile d’Údaráis Phleanála (RCORÁ, OOP, 2009) nuair atáthar ag 

déanamh measúnú ar iarratais do mholtaí forbartha sa chás go bhféadfadh riosca tuile a bheith 

mar fhadhb. Siad na riachtanais phríomha do bhainistíocht forbartha i gceantair atá i mbaol 

tuile ná: 
 

Measúnacht Riosca Tuile suíomh-sonrach 

Éileoidh iarratais phleanála do mholtaí forbartha laistigh de, nó ag ionchorprú, ceantair i 

mbaol tuile measartha go hard measúnacht riosca tuile atá sonraithe go cuí. Beidh an sonra 

atá á lorg san measúnú ag braith ar leibhéal an riosca agus scála na forbartha agus an riosca 

tuile. Ba chóir go dtomhaiseadh measúnacht sonraithe an riosca tuile suíomh-sonrach na 

rioscaí agus na héifeachtaí d’aon mhaolú atá riachtanach, i dteannta leis na bearta go bhfuil 

gá leo nó atá molta chun bainistíocht a dhéanamh ar rioscaí cónaitheacha. Tá eolas maidir le, 

agus riachtanais mheasúnacht riosca tuile suíomh-sonrach agus foinsí féidearthachta eolais, le 

fáil in Aguisíní Teicniúla an Chórais Pleanála agus i dTreoirlínte Bainistíochta Riosca na 

Tuile d’Údaráis Phleanála (RCORÁ agus OOP, 2009). Caithfidh sé seo a bheith aighnithe ag 

an iarrthóir. 

 

Teist Fírinnithe Bainistíocht Fhorbartha 

Sa chás go bhfuil an Chomhairle ag déanamh breathnú ar mholtaí d’fhorbairt nua i gceantair 

atá i mbaol ard nó measartha tuile go bhfuil cineálacha forbartha san áireamh ann atá 

soghonta do thuilte agus atá neamh-chuí go ginearálta, caithfidh an Chomhairle a bheith sásta 

go sásaíonn an fhorbairt critéar uile Teist Fírinnithe na Bainistíochta Fhorbartha mar atá sé 

leagtha amach i Rannóg 5.15 den gCóras Pleanála agus Treoirlínte Bainistíochta Riosca na 

Tuile d’Údaráis Phleanála (RCORÁ agus OOP, 2009). Ní bheidh forbairt neamh-chuí ná 

sásaíonn critéar na Teiste Firinne ceadaithe laistigh den bpróiseas bainistíochta fhorbartha. 

 
Maolú 

Caithfidh aon moladh i gceantar atá i mbaol ard tuile agus atá measta mar bheith inghlactha i 

bprionsabal a léiriú gur féidir le bearta maolaithe cuí a bheith curtha ar bun agus gur féidir le 

rioscaí cónaitheacha a bheith bainistithe ag leibhéil inghlactha. Ba chóir go mbreathnódh 

riosca tuile i ndearadh forbairt nua orthu seo a leanas: 

 Forbairt a shuí ó cheantair i mbaol tuilte, nuair is cuí 

 Ionadú a dhéanamh ar úsáid talún soghonta le húsáid atá soghonta ar scála níos lú 

 Talamh atá éilithe do bhainistíocht riosca tuile reatha agus todhchaí, mar bhealaigh 

iompair, ceantair stórais tuile agus scéimeanna cosanta tuile &rl. a aithint agus a 

chosaint 

 Déileáil leis an ngá le pleanáil freagra éigeandála éifeachtach d’ócáidí tuile i gceantair 

fhorbartha nua 
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Caithfidh leagan amach suíomh, pleanáil tírdhreacha agus draenáil forbairt nua a bheith 

comhtháthaithe go cóngarach chun ról éifeachtach a chomhlíonadh i laghdú-tuile. Mar sin, go 

chóir go léireodh moltaí go soiléir: 

 Úsáid Chórais Draenála Inbhuanaithe (CDUI) chun bainistíocht a dhéanamh ar rith 

chun srutha uisce 

 Bealaigh iompair uisce saor ó bhacainn mar bhallaí nó foirgnimh 

 Comharthú ceantair má tuile chun úsáid roinnte na talún a léiriú agus bealaigh 

rochtana sábháilte a aithint 

 Deimhin a dhéanamh de go bhfuil bearta dóthanacha curtha ar bun chun déileáil le 

rioscaí cónaitheacha, ba chóir go léireodh moltaí úsáid bearta tógála frith-tuile atá 

d’aidhm acu uisce a chosc ó dhul isteach i bhfoirgneamh agus maolú a dhéanamh ar 

an damáiste a dhéanann uisce tuile d’fhoirgnimh 

 

Mar rogha eile, d’fhéadfadh dearadh do thógáil frith-thuile a bheith glactha sa chás gur féidir 

leis a bheith léirithe go bhfuil sé níos fearr má théann uisce tuile isteach i bhfoirgneamh 

teorann a chur ar an damáiste a bhíonn ann de bharr uisce tuile agus ceadú d’athshlánú 

réasúnta tapaigh. Tá dearadh agus sonrú seirbhísí agus críche an fhoirgnimh inmheánach san 

áireamh i mbearta dá leithéid. Tá breis sonraí ar athléimneacht tuile agus ar fhríth-tuile san 

áireamh in Aguisíní Teicniúla an Chórais Pleanála agus Bainistíocht Riosca Tuile – 

Treoirlínte d’Údaráis Phleanála (RCORÁ agus OOP, 2009). 

 

Ba chóir go mbeadh moltaí beaga d’fhorbairt, mar shampla leathnaithe beaga do thithe reatha 

le haghaidh athrú úsáide, i gceantair i mbaol measartha go ard tuile, measúnaithe i gcomhréir 

le Treoirlínte Pleanála: An Córas Pleanála agus Bainistíocht Riosca Tuile – Treoirlínte 

d’Údaráis Phleanála (RCORÁ agus OOP, 2009). 

 

Sa chás go leanann riosca tuile d’éifeacht comhshaoil mór de bharr mholadh, d’fhéadfadh 

Ráiteas Tionchair Comhshaoil Fo-Thairseach a bheith spreagtha. Ba chóir go mbeadh 

scagadh ar Mheasúnacht Tionchair Comhshaoil mar chuid lárnach de na hiarratais phleanála i 

gceantair atá i mbaol tuile. 

 
 
Comh. – Cuspóir 3 

 Measúnacht riosca tuile a dhéanamh chun rialú, teorannú agus smacht a chur ar 

fhorbairt i gceantair atá i mbaol tuile agus íosmhéadú a dhéanamh ar riosca tuile do 

dhaoine, do ghnólachtaí, don mbonneagar agus don gcomhshaol trí riosca tuile 

todhchaí reatha agus féidearthachta a aithint agus bainistíocht a dhéanamh air 

 Tabharfaidh pleananna sraith níos ísle aghaidh ar Mheasúnacht Riosca Tuile 

Straitéiseach i gcomhréir le riachtanais an Chórais Pleanála agus Bainistíocht Riosca 

na Tuile – Treoirlínte d’Údaráis Phleanála (RCORÁ agus OOP, 2009) 

 Cur chuige píosa ar phíosa a chur i bhfeidhm atá bunaithe ar phrionsabail seachain, 

laghdaigh agus maolaigh riosca na tuile nuair atáthar ag ullmhú pleananna forbartha 

agus pleananna ceantair áitiúla le haghaidh mholtaí forbartha 

 Éileamh a dhéanamh ar úsáid Córais Dhraenála Uirbeacha Inbhuanaithe (CDUI) chun 

íosmhéadú a dhéanamh ar mhéid dromchla crua agus pábháil agus éileamh a 

dhéanamh ar úsáid draenáil inbhuanaithe d’fhorbairt nua nó do leathnaithe ar 

fhorbairtí reatha 

 Stráicí inse de mhéid cuí taobh le cainéil abhann a chaomhnú ó fhorbairt agus de 

leithead cuí chun cead a thabhairt do rochtain le haghaidh cothabhála abhann 
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 Deimhin a dhéanamh de go gcloíonn na moltaí forbartha uile le riachtanais an Chórais 

Pleanála agus Bainistíocht Riosca na Tuile – Treoirlínte d’Údaráis Phleanála 

(RCORÁ agus OOP 2009) agus deimhin a dhéanamh de go bhfuil an Teist Fírinnithe 

do Bhainistíocht Forbartha curtha i bhfeidhm do mholtaí forbartha agus i gcomhréir 

leis an modheolaíocht atá leagtha amach ins na treoirlínte 

 Aird a thabhairt ar aon léarscáileanna guais tuile, léarscáileanna riosca tuile agus 

pleananna bainistíochta riosca na tuile sa dtodhchaí atá ullmhaithe mar chuid den 

Mheasúnacht agus Staidéar Riosca Tuile Dobhar an Oir Dheiscirt 

 Éascú a dhéanamh ar sholáthar bonneagar bainistíochta riosca tuile oiriúnach 

riachtanach ag Oifig na nOibreacha Poiblí, ag an t-Údarás Áitiúil nó ag forbróirí 

príobháideacha, faoi réir ghéilliúlacht le gnáth-critéar pleanála agus comhshaoil agus 

na caighdeáin bhainistíochta forbartha 

 Deimhin a dhéanamh de sa chás go bhfuil oibreacha cosanta tuile nó oibreacha 

seachana ar siúl go bhfuil an oidhreacht nádúrtha agus cultúrtha agus abhainn, 

srutháin agus cúrsaí uisce cosanta agus uasghrádaithe. Beidh oibreacha dá leithéid 

faoi réir Mheasúnacht Chuí mar atá sé éilithe faoi Alt 6 de Threoir maidir le Gnáthóga 

an AE 

 Deimhin a dhéanamh de go léiríonn moltaí forbartha i gceantair atá i mbaol measartha 

(Crios Tuile B) nó ard (Crios Tuile A) riosca tuile, atá breathnaithe mar inghlactha i 

bprionsabal, gur féidir le bearta maola a bheith curtha ar bun agus gur féidir le riosca 

cónaitheacha a bheith bainistithe ar leibhéil inghlactha 

 Tá Measúnacht Riosca Tuile (MRT) suíomh-sonrach éilithe do gach iarratas pleanála 

i gceantair atá i mbaol tuile, fiú amháin d’fhorbairtí a bhaineann le Crios Tuile ar 

leith. Beidh sonra na MRT suíomh-sonrach seo ag braith ar leibhéal an riosca agus 

scála na forbartha. Ba chóir go dtomhaiseadh MRT suíomh-sonrach rioscaí, éifeachtaí 

an mhaolaithe roghnaithe agus bainistíocht aon rioscaí cónaitheacha. Tabharfaidh an 

Chomhairle aird ar aon Staidéar CFRAM ins an measúnú ar iarratais phleanála. 

 Deimhin a dhéanamh de ná méadaíonn forbairt nua riosca tuile in áit eile le sin san 

áireamh a fhéadfadh bheith ann de bharr rith chun srutha dromchla 

 Sé polasaí na Comhairle tacaíocht a thabhairt, i gcomhoibriú le OOP, d’fhorfheidhmiú 

Treoir Riosca Tuile AE (2007/60/AE), Rialacháin Riosca Tuile (Uimh. I.R. 122 as 

2010) agus foilseachán RCORÁ/OOP An Córas Pleanála agus Treoirlínte 

Bainistíochta Riosca na Tuile (2009) (agus aon reachtaíocht uasdátaithe/ina n-ionad 

nó treoir polasaí). Tabharfaidh Comhairle Contae Cheatharlach aird ar Mheasúnacht 

Riosca Tuile Dobhar an Oir Dheiscirt agus an Staidéar Bainistíochta 

 Coirp uisce agus cúrsaí uisce a chosaint laistigh den gContae ó fhorbairtí neamh-chuí, 

le haibhneacha, srutháin, stráicí inse neamhfhorbartha gaolmhara, bogaigh agus 

mánna tuile nádúrtha san áireamh. Beidh maolánaigh cosanta san abhann, bogach 

agus ceantair chósta san áireamh le seo mar is cuí. Sé an leithead molta, i dtaobh 

chainéil abhann níos mó (ós cionn 10m), den gcrios abhann croíláir (CAC) ná 60m 

(18-30m ar gach taobh den abhainn) agus d’fhéadfadh sé a bheith níos mó sa chás go 

nascann mánna tuile le crios na habhann. Moltar, i dtaobh cainéil níos lú (faoi 10m), 

crios abhann croíláir (CAC) de 20m nó níos mó (10m ar gach taobh den abhann) 

 Sa chás go bhfuil acmhainní le fáil agus faoi réir ghéilliúlacht le Treoracha maidir le 

Gnáthóga agus na nÉan, cabhróidh an Chomhairle le feabhas a chur ar agus/nó 

athchóiriú a dhéanamh ar fheidhmeanna bainistíochta riosca tuile nádúrtha plánaí tuile 

fúthu 
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CAIBIDIL A HAON DÉAG — CAIGHDEÁIN DEARTHA 

AGUS FORBARTHA 
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11.0 BROLLACH 

Tá Bainistíocht Fhorbartha mar cheann d’uirlis fhorfheidhmithe phríomha Plean Forbartha an 

Chontae agus a Straitéis Chroíláir. Sí an chúis atá leis an gcaibidil seo den bPlean moladh do 

chruthú comhshaol cónaithe agus oibre den gcaighdeán is airde trí dheimhin a dhéanamh de 

chaighdeán ard deartha, leagan amach agus feidhme le haghaidh gach forbartha, trí chaomhnú 

agus forbairt a dhéanamh ar na heilimintí dearfacha sa gcomhshaol forbartha agus nádúrtha, 

agus trí chonláistí a chosaint. Tá sé seo i gcomhréir leis an Acht um Phleanáil agus Fhorbairt 

2000, leasaithe, atá deartha ‘chun foráil a dhéanamh do shuim leasa coiteann, le haghaidh 

pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe’ na gceantar. Beidh Bainistíocht Fhorbartha, le gach 

feidhmiú d’iarratas pleanála san áireamh, á chleachtadh ag an gComhairle ar bhonn dearfach, 

agus aird a thabhairt ar fhorálacha an Achta um Rialtas Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt) 2000, 

mar atá leasaithe, na Rialacháin Pleanála agus Forbartha 2001 – 2013 agus pleanáil hcuí agus 

forbairt inmharthana an Chontae, a chuid conláistí agus polasaithe agus cuspóirí na 

Comhairle. 

 

Sí an cúis atá leis an rannóg seo den Plean, ar an gcéad dul síos, treoir ghinearálta a thabhairt 

d’iarrthóirí ar an gcritéar a úsáideann an tÚdarás Pleanála chun measúnú a dhéanamh ar 

iarratais phleanála agus, ar an dara dul síos, treoir a thabhairt ar an gcritéar a bheidh á chur i 

bhfeidhm nuair atáthar ag déanamh measúnú ar chineálacha áirithe forbartha. Cé nach bhfuil 

sé seo mar liosta uileghabhálach de gach cineál forbartha, tá an cineál is minice iarratais 

pleanála a bhfaigheann an tÚdarás Pleanála le fáil ann. Tá tagairt do ghníomhaireachtaí agus 

do threoirlínte náisiúnta eile déanta, chomh maith, agus ba chóir aird a thabhairt orthu seo. Ní 

chóir go mbeifear ag súil, áfach, go mbeidh géilliúlacht leis na caighdeáin atá anseo mar 

thoradh uathoibríoch cead pleanála a bheith tugtha, de bharr nach bhfuil na caighdeáin seo 

ach mar prionsabail ginearálta. Luíonn breitheanna maidir le hiarratais aonaracha le haghaidh 

forbartha leis an Údarás Pleanála agus beidh siad déanta amach ar bhonn cháis ina dhiaidh 

cháis i gcomhréir leis na coinníollacha a bhí ann ag an am a bhí an t-iarratas aighnithe. 

 

Tugtar comhairle d’fhorbróirí dul i gcomhairle leis an Údarás Pleanála roimh ullmhú na 

bpleananna sonracha. Beidh cásanna ann go mbeidh coimhlint ann idir chuspóirí polasaí 

éagsúla, agus i gcásanna dá leithéid beidh gach fadhb measúnaithe ar mhaithe le pleanáil cuí 

agus forbairt inbhuanaithe an Chontae. 

11.1 TREOIRLÍNTE GINEARÁLTA 

 

Leagann an Caibidil seo amach treoir ghinearálta ar an gcritéar a úsáideann na hÚdarás 

Pleanála chun measúnú a dhéanamh ar iarratais phleanála agus tugann sé treoir ar chritéar a 

bheidh forfheidhmithe nuair atáthar ag déanamh measúnú ar chineálacha áirithe forbartha, go 

háirithe maidir leis na haicmí seo a leanas: 

 Treoirlínte Bainistíochta Fhorbairt Chónaithe 

 Forbairt Trádála 

 Forbairt Talmhaíochta 

 Fógraíocht/Comharthaí Fógraíochta/Soilsiú 

 Pobal 

 Iompar 
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 Forbairtí Fuinnimh Inathnuaite 

 Teileachumarsáid 

 Tionscal Eastóscadh 

 Seandálaíocht 

 Struchtúir as Feidhm 

 Cearta Slí 

 

 

 

TREOIR GINEARÁLTA 

 Tá plé réamh-iarratais molta de bharr gur féidir leis deireadh a chur le moill ag 

céimeanna todhchaí an phróisis pleanála, go háirithe i gcás fhorbairtí móra 

agus forbairt suímh i gceantair soghonta 

 Tá Bonneagar Inmharthanachta & Sóisialta mar ábhair mhóra in iarratais 

pleanála i dteannta le gnéithe mar thionchar ar chonláiste, sábháilteacht 

tráchta, fuaim, bonneagar áitiúil agus an comhshaol 

 Sé is fearr coinneáil agus athchóiriú na struchtúr reatha, go háirithe sa dtuath 

oscailte, ná leagadh síos agus tógáil nua, sa chás go bhfuil sé praiticiúil agus 

réasúnta 

 Ba chóir go mbeadh úsáid, suíomh agus dearadh forbairtí nua ag réiteach san 

atá timpeall orthu. Sé is fearr comhtháthú isteach sa dtírdhreach agus ní chóir 

go mbeadh baint fálta agus gnéithe nádúrtha eile molta, ach amháin mura 

féidir é a sheachaint. 

 Tá an béim ar ábhair de chaighdeán ard, ar dhearadh agus ar thírdhreachtú 

 Ba chóir go mbeadh simplíocht ábhair, dearadh agus críche ionchorpraithe 

 

 

 

11.1.1 Plean Chontae agus Pleananna Ceantar Áitiúla 

Tá Plean Forbartha an Chontae mar an doiciméad uileghabhálach do cheantar an Chontae. 

Bhí Pleananna Ceantair Áitiúla scartha ullmhaithe do lonnaíochtaí éagsúla sa Chontae. Tá na 

pleananna seo comhsheasmhach le cuspóirí Plean Forbartha an Chontae, agus tá cuspóirí ann 

le haghaidh chriosaithe talún agus cuspóirí eile do phleanáil chuí agus d’fhorbairt 

inbhuanaithe bhaile nó sráidbhaile ar leith. 

 

11.1.2 Ráitis Deartha 

Ba chóir go gcuirfeadh dearadh scéimeanna an cleachtas is fearr i bhfeidhm i ndearadh 

ailtireachta, agus é comhsheasmhach le haidhmeanna “Polasaí an Rialtais ar Ailtireacht 2009-

2015” (RCORÁ 2009). Éileoidh an tÚdarás Pleanála ‘Ráiteas Deartha’ a bheith san áireamh 

d’iarratais phleanála uile de 20 lóistín nó níos mó nó d’fhorbairtí tionsclaíocha ós cionn 

1,000m². Sé atá i ‘Ráiteas Deartha’ ná doiciméad gearr a thugann cumas don iarrthóir a 

mhíniú cén fáth go bhfuil réiteach deartha ar leith mar an ceann is oiriúnaí do shuíomh ar 

leith. Beidh an ráiteas déanta suas de ghnáth de théacsanna agus de ghrafacha, ach níl i gceist 

aige doiciméid iarratais a dhúbailt. D’fhéadfadh sé bheith de luach speisialta ag míniú cén 

fáth a éilíonn an comhthéacs cur chuige eisceachtúil – seachas gnáth-cheann. Ba chóir go 

ndéileálfadh an ráiteas le gach polasaí agus cuspóir deartha cuí Plean Forbartha nó plean 

ceantair áitiúil, agus iad a réitíonn leis an suíomh. D’fhéadfadh an ráiteas deartha talamh slán 
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a dhéanamh den fhorbairt mar atá sé molta agus aon roghanna deartha malartacha atá 

breathnaithe. 

 

11.1.3 Measúnachtaí Tionchar Amhairc/Fótamontáisí 

Cuirfidh an tÚdarás Pleanála éileamh ginearálta ar Mheasúnachtaí Tionchar Amhairc (MTA) 

a bheith críochnaithe chun tionchar amhairc moltaí gur dhócha go mbeidh tionchar acu ar 

radharcacha cosanta agus ar radharcacha eile de luach conláiste speisialta a léiriú. Mura 

mbíonn measúnú cuí déanta ar aon mholadh maidir le seo, beidh breis eolais lorgtha de 

ghnáth. Beidh Measúnacht Tionchar Comhshaoil éilithe do shuímh a luíonn laistigh de nó i 

dtreo: 

 Dorchlaí radhairc foirgneamh ceann sprice 

 Foirgnimh ceann sprice laistigh de radharcacha lánléargais 

 Ceantair htírdhreach nó baile-dhreach de luach ard 

 

Is féidir tionchar forbairtí ar radhairc agus caol-léargais tábhachtacha a bheith luacháilte go 

cruinn le radharcacha CAD ginte agus múnlaí fótamontáis. Ceadaíonn an teicníc seo léiriú 

cruinn den fhorbairt mholta a bheith forshuite istigh ina thimpeallacht, mar sin ag tabhairt 

cumas do scála, do mhór-dhlúthú agus d’airdí na bhforbairtí molta a bheith measúnaithe 

maidir lena gcomhthéacs. 

 

11.1.4 Measúnacht Tionchar Comhshaoil 

D’fhéadfadh forbairt áirithe aighneacht Ráiteas Tionchair Comhshaoil a éileamh ag céim an 

iarratais, más dócha go mbeidh éifeacht mór ag an fhorbairt ar an gcomhshaol. Tá liosta 

iomlán na dtionscnamh agus teorainn tairseacha le haghaidh forbartha EIA leagtha amach i 

Sceideal 5 de na Rialacháin Phleanála agus Forbartha 2001 mar atá siad leasaithe. Ba chóir 

aird a thabhairt, chomh maith, ar na Dréacht Threoirlínte ar Mheasúnacht Tionchar 

Comhshaoil a bhí eisithe ag an RCPRÁ Iúl 2012. Beidh ar Ráiteas Tionchar Comhshaoil a 

bheith i dteannta le forbairt fo-thairseach go meastar gur dhócha go mbeidh tionchar mór aige 

ar an gcomhshaol, chomh maith. 

 

11.1.5 Measúnú Treorach maidir le Gnáthóga/Ráiteas Tionchar Natura 

Sé atá i gceist le Measúnacht Stiúrthóireacht Gnáthóige (MSG) nó Measúnú Chuí (MC) an 

próiseas measúnaithe d’éifeachtaí dóighiúla móra gach plean nó tionscnamh ar ghréasán 

Natura 2000 agus forbairt, más cuí, bearta maolaithe nó seachanta chun éifeachtaí diúltacha a 

chur i leataobh. Tá an gréasán Natura 2000 déanta suas de Cheantair Speisialta Chaomhnaithe 

(CSC) laistigh den gcontae agus laistigh de gha 15km ón gcontae. Tá Measúnú Chuí 

d’fhorbairt molta éilithe i gcásanna nach féidir leis a bheith lascainithe go mbeadh éifeacht 

mór ag an fhorbairt molta ar shuíomh Eorpach. Tá sé mar chúram an Údaráis Phleanála 

scagadh a dhéanamh ar fhorbairtí molta chun a dhéanamh amach an bhfuil, nó nach bhfuil, 

Measúnú Chuí éilithe. Sa chás go measann an t-Údarás go bhfuil Measúnú Chuí éilithe, ba 

chóir go ndeimhneoidh iarrthóir tuairisc éiceolaíochta chun cumas a thabhairt don Údarás 

Pleanála an Measúnú Chuí riachtanach a dhéanamh. Ach ag an am gcéanna, sa chás nach 

féidir leis an Measúnacht Chuí Céim 1 scagadh amach a dhéanamh ar thionchair 

fhéidearthachta ar shuíomh Eorpach, beidh ar an iarrthóir Ráiteas Tionchar Natura (RTN) a 

aighniú leis an iarratas pleanála. Sa chás go measann an t-iarrthóir gur dhócha go mbeidh 

éifeacht mór ag an fhorbairt molta ar shuíomh Natura 2000, tá sé oscailte dó san/di san RTN 
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a aighniú leis an iarratas pleanála. Beidh scagadh, scóipeáil agus baint amach Measúnú Chuí 

déanta i gcomhréir le Measúnú Chuí ar Phleananna agus ar Thionscnaimh in Éirinn – Treoir 

d’Údaráis Phleanála 2009. 

 

Má thiteann teorainn suíomh laistigh de 100 méadar ó chúrsa uisce/sruthán/draein, beidh 

Tuairisc Scagtha Measúnú Chuí Céim 1 éilithe le hiarratas pleanála, agus é déanta ag éiceolaí 

atá cáilithe ina iomlán. 

 

11.1.6 Rochtain Uilíoch 

Tá an t-Údarás Áitiúil dírithe ar phrionsabal Rochtain Uilíoch agus cuirfidh siad rochtain 

chun cinn do Dhaoine le Míchumas orthu agus do dhaoine le bac Soghluaisteachta orthu. 

Aithníonn Comhairle Contae Cheatharlach an gá atá le comhionannas rochtana do gach 

aoinne ar gach gné den gcomhshaol forbartha agus eachtrach mar réamhriachtanas 

eisceachtúil de dheiseanna comhionannais agus forbairt sochaí iniata. Tabharfaidh Comhairle 

Contae Cheatharlach aird ar threoirlínte an Údaráis Náisiúnta Mhíchumais ar rochtain agus 

déanfaidh siad iarracht moladh d’fhorfheidhmiú na gcaighdeán cleachtais is fearr maidir le 

rochtain. 

 

Leagann Cuid M de na Rialacháin Forbartha amach caighdeáin chun deimhin a dhéanamh de 

go bhfuil foirgnimh insroichte agus inúsáidte do gach aoinne, le sean daoine, daoine le 

míchumas orthu agus daoine le leanaí acu san áireamh. Tugann an Doiciméad Treorach 

Teicniúil maidir le Cuid M treoir ar na riachtanais rochtana d’fhoirgnimh phoiblí agus do 

lóistíní cónaithe. 

 

Beidh ar gach forbairt trádála agus poiblí nua (le háiteanna agus áiseanna poiblí san áireamh) 

rochtain a sholáthar do dhaoine le míchumas orthu agus dóibh siúd atá laige soghluaisteachta 

orthu, agus é ionchorpraithe isteach i ndearadh an fhoirgnimh mar chuid lárnach den 

mholadh. Déanfaidh an Chomhairle, ina forbairtí uile, foráil do rochtain gach aoinne le haird 

ar leith tugtha do bhearta chun uasghrádú a dhéanamh ar rochtain daoine le míchumas agus 

bac amhairc orthu. 

 

11.1.7 Bainistíocht Riosca na Tuile 

Tabharfaidh an Chomhairle aird ar an gCóras Pleanála agus ar Bhainistíocht Riosca na Tuile 

– Treoirlínte d’Údaráis Áitiúla (RCORÁ agus OOP 2009) nuair atáthar ag ullmhú Pleananna 

Forbartha agus Pleananna Ceantar Áitiúla agus nuair atáthar ag déanamh measúnú ar iarratais 

phleanála. Táid seo a leanas san áireamh ins na riachtanais phríomha do bhainistíocht 

fhorbartha i gceantair i mbaol tuile: 

 Éileoidh gach moladh forbartha laistigh de, nó ag ionchorprú ceantair i mbaol 

measartha, go hard, tuile Measúnachtaí Riosca Tuile suíomh sonrach agus sonraithe 

go cuí 

 Éileoidh gach moladh forbartha laistigh de nó ag ionchorprú ceantair i mbaol 

measartha nó ard tuile ar an fhorbróir a léiriú conas a bhí an Teist Fírinne 

Bainistíochta Forbartha i gcomhréir leis an gCóras Pleanála agus le Treoirlínte Riosca 

Tuile – Treoirlínte d’Údaráis Pleanála (RCORÁ agus OOP, 2009) curtha i bhfeidhm 

don suíomh. 

 Léiriú ag an iarrthóir go raibh an cur chuige píosa ar phíosa curtha i bhfeidhm i leagan 

amach agus i ndearadh an t-suímh sa chás go bhfuil a fhorbairt inghlactha. Léireoidh 
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moltaí, chomh maith, go mbeidh bearta maolaithe agus bainistíochta curtha ar bun 

agus ná méadóidh an fhorbairt riosca tuile in áit eile. 

 

11.1.8 Scéim Dhraenála Inbhuanaithe (SDI) 

Éileoidh an Údarás Áitiúil úsáid SDI i ndearadh forbairtí nua sa Chontae. Beidh smacht ag 

úsáid SDI ar scaoileadh rith chun tsrutha uisce i slí le bainistíocht cúramach déanta air, 

feabhsóidh sé caighdeán rith chun t-srutha dromchla agus déanfaidh sé iarracht deimhin a 

dhéanamh de go bhfuil an riosca don uisce isteach ó thruailliú íoslaghdaithe. 

Bailiúchán ar an láthair uisce dromchla scartha ó bhréan uisce; 

 Tá uisce dromchla bailithe go cuí ar an láthair chun an t-sruth a sheachaint ag dul 

isteach sa bhóthar poiblí, ins na sealúchais in aice láimhe nó isteach sa shéarach 

bréine/áis chóireála séarachais poiblí 

 Cur de láimh cuí ar an láthair uisce dromchla sa chás go ndéanann scála agus méid an 

uisce atá ginte é seo indéanta trí, mar shampla, poll maothaithe. D’fhéadfadh sé a 

bheith riachtanach, d’fhorbairtí de scála níos mó, a léiriú trí theisteanna ithir agus fo-

ithir go bhfuil de chumas ag an suíomh an uisce dromchla atá ginte a iompar. 

 Sa chás nach bhfuil cur de láimh ar an láthair indéanta agus go bhfuil scaoileadh go 

uiscí dromchla riachtanach, go raibh an córas deartha i gcomhréir le bearta Draenála 

Uirbeach Inbhuanaithe (SDI) agus go háirithe, go raibh rith chun t-srutha caolaithe go 

coinníollacha páirce glaise 

 Beidh doirteadh go cúrsaí uisce dírithe trí scagairí de mhéid dóthanach/idir-

cheapthóirí le haghaidh solad ar snámh agus artola,/ola roimh scaoileadh 

11.2 DEARADH UIRBEACH 

 

Tá comhshaol nádúrtha agus forbartha de chaighdeán ard ag pobail inbhuanaithe. Is áiteanna 

iad go dteastaíonn ó dhaoine cónaí agus obair iontu, anois agus sa dtodhchaí. Sásaíonn siad 

riachtanais éagsúla na gcónaitheoirí reatha agus todhchaí, táid soghonta dá gcomhshaol agus 

cabhraíonn siad le caighdeán ard saoil. Tá sábháilte agus iniata, pleanáilte go maith, forbartha 

agus ag rite, soláthraíonn siad deiseanna comhionannais agus dea-sheirbhísí don uile dhuine. 

Caithfidh pleanáil le haghaidh tithíochta todhchaí ard a thabhairt ar riachtanais sochaí nua-

aimseartha, dinimiciúla agus il-chultúrtha, ag léiriú éagsúlacht riachtanas tithíochta. Ba chóir 

tagairt a dhéanamh d’ Fhorbairt Cónaithe In-bhuanaithe i gCeantair Uirbeacha – Treoirlínte 

d’Údaráis Phleanála (2009), Tithíocht Uirbeach In-bhuanaithe: Caighdeáin Deartha d’ 

Árasáin Nua, Treoirlínte d’Údaráis Pleanála (2007), Lámhleabhar Deartha, Bóithre agus 

Sráideanna Uirbeacha (2014) agus Tithíocht Tuaithe Inbhuanaithe – Treoirlínte d’Údaráis 

Pleanála (2005). 

 

Sé atá i gceist le h-inbhuanaitheacht ná tógáil tithe atá sochar ó thaobh na struchtúr de, 

éifeachtach ó thaobh fhuinnimh de, ag réiteach leis an gcomhshaol agus inathraithe thar am 

do riachtanais teaghlaigh ag athrú. Caithfidh an úsáid is fearr a bheith bainte as acmhainní 

talún an Chontae agus an Bhaile i dtógáil scéimeanna tithíochta nua trí sholáthar tithíochta a 

chomhtháthú le hiompar cuí agus le bonneagar fisiceach eile, le bonneagar sóisialta agus le 

conláistí. Tá ar fhorbróirí a comhtháthú a léiriú do gach moladh forbartha maidir le huisce, 

fuíoll uisce, uisce stoirme, bóithre, cosáin, soilsiú poiblí, B.S.L., cáblaí teileafóin, teilifís 
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chábla &araile. isteach i seirbhísí poiblí reatha. Sa chás go mbíonn na ceangail seo de dhíth 

soláthróidh An Chomhairle tobhaigh fhorbartha chun talamh slán a dhéanamh de na ceangail. 

 

 

DDS – Polasaí 1 

Sé polasaí an Údaráis Áitiúil: 

 Moladh do bhunú agus do chothabháil pobail chónaithe inbhuanaithe de chaighdeán 

ard 

 

 

 

11.2.1 Caighdeáin Dearadh Uirbeach 

Sé atá i gceist le dearadh ná próiseas cruthaitheach, iomasach agus suibiachtúil. I dtreo is go 

gcuirfidh pleanáil dea-dhearadh chun cinn, tá ar fhoirm fhisiceach na forbartha a bheith 

treoraithe agus smachtaithe. Trí fhoirm fisiceach na forbartha a threorú, tá i gceist ag an 

Údarás Pleanála caighdeán a bhaint amach mar atá sé sonraithe ag na tréithe thíos. Is annamh 

a bhíonn dearadh uirbeach maith bainte amach ag Údarás Áitiúil trí réitigh deartha a ordú, nó 

trí chaighdeáin deartha dochta nó eimpíreacha a shocrú ach, trí chur chuige a chuireann béim 

ar chuspóirí nó ar phrionsabail deartha. 

 

Is féidir foirm fisiceach na forbartha a bheith mínithe faoi na ceannteidil seo a leanas: 

Leagan amach: struchtúr uirbeach 

Creatlach na mbealach agus na spásanna a nascann go háitiúil agus níos leithne, agus an tslí 

atá forbairtí, bealaigh agus spásanna oscailte gaolmhar lena céile. Soláthraíonn an leagan 

amach plean bunúsach ar a bhfuil gach gné eile den bhfoirm agus d’úsáidí na forbartha ag 

braith ar. 

Leagan amach: snáithe uirbeach 

Patrún eagraithe na mbloc sráide, na bplásóga agus a gcuid foirgneamh i lonnaíocht. Tá an 

céim is atá patrún ceantair na mbloc agus na bhforanna plásáin faoi seach beag agus minic 

(snáithe mín), nó mór agus annamh (snáithe garbh). Oibreoidh an t-Údarás Áitiúil le 

miondíoltóirí forbartha chun caighdeán ard deartha a bhaint amach a thaispeánann meas ar 

riachtanais miondíoltóirí agus ar thréithe suíomh – ag ionchorprú solúbthacht agus 

nuálaíocht. Ba chóir go mbeadh earraí tógála foinsithe go háitiúil nuair is féidir. 

Tírdhreach 

Carachtar agus cruth na talún, lena cruth, foirm, éiceolaíocht, gnéithe nádúrtha, dathanna 

agus eilimintí san áireamh, agus an tslí a mheascann na comhbhaill seo. Tá gach spás oscailte 

i gceist le seo, le plandáil, teorainn agus cóireáil san áireamh. 

Dlús agus Meascán 

Méid na forbartha ar phíosa talún agus réimse na n-úsáidí. Bíonn tionchar ag dlús ar dhéine 

forbartha, agus i dteannta leis an meascán úsáidí is féidir éifeacht a bheith acu ar bheogacht 

agus inmharthanacht áite. Is féidir dlús forbartha a bheith léirithe ina lán slite difriúla. 

D’fhéadfadh sé seo a bheith maidir le cóimheas plásáin (go háirithe le haghaidh fhorbairtí 

trádála), méid na lóistíní, nó uimhir na seomraí in-chónaithe (le haghaidh fhorbartha 

cónaithí). 

Scála: airde 

Sé atá i gceist le scála ná méid nó tomhas foirgnimh maidir le pé rud atá timpeall air, nó méid 

na bpáirteanna d’fhoirgneamh nó a shonraí, go háirithe maidir le h-airde an duine. Sí an airde 

a thomhaiseann mar a théann an fhorbairt i bhfeidhm ar radhairc, ar léirmheas agus ar imlínte 
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spéire. Is féidir airde a bheith sonraithe i dtéarmaí méid na n-urlár; airde an bheart-fhala nó an 

iomaire. 

Scála: mórdhlúthú 

Éifeacht measctha eagrú, méid agus cruth foirgneamh nó grúpa foirgneamh maidir le 

foirgnimh agus spásanna eile. Tá mórdhlúthú mar léiriú trí-dhiminsean de mhéid na forbartha 

ar phíosa talún ar leith. 

Cruth: sonraí 

Ceardaíocht, teicníochtaí tógála, maisiú, stíleanna agus soilsiú foirgneamh nó struchtúr. Tá 

gach eilimint tógála i gceist le seo mar oscailtí agus bánna; bealaigh isteach agus colúnraí; 

balcóiní agus séimh dín; agus snáithe an éadain. 

Cruth: ábhair 

Uigeacht, dath, pátrún agus buanfas na n-ábhar, agus an tslí atá siad úsáidte. Luíonn saibhreas 

foirgneamh le húsáid ábhair a chabhraíonn le mealltacht agus cruth agus carachtar an 

cheantair. Tá de nós tréithe comónta a bheith ag sráideanna, ag spásanna, ag sráidbhailte, ag 

bailte agus ag cathracha buacacha. Tá forluí mór idir na cuspóirí agus tá siad ag comh-

threisiú a chéile. 

 

11.2.1.1  Airde an Fhoirgnimh 

Tá na gnéithe seo a leanas le bheith breathnaithe nuair atáthar ag dearadh foirgneamh maidir 

le hairde; 

 Scáthú agus caillteanas solais dá bharr don t-sealúchas timpeall air 

 Forluí(sealúchas cónaithe ach go háirithe) agus caillteanas príobháideachta dá bharr 

do na háitribh timpeall air 

 Cur isteach ar scála an scéimh sráide 

 An dtógann sé ó fhoirgnimh stairiúla nó ó spásanna nó ó sainchomharthaí 

tábhachtacha? 

 Éifeacht ar fhoirgnimh reatha de luach speisialta (mar shampla, spuaic, cruinneachán, 

túr nó foirgneamh ard eile) 

 Radharc do-fheicthe 

 Radhairc ar an líne spéire caillte 

 Scála an fhoirgnimh maidir lena spás oscailte agus foirgnimh 

 Bhfuil an suíomh mór go leo chun idir-amharc a thabhairt 

 An chúis atá leis an bhfoirgneamh agus tábhacht sibhialta an fhoirgnimh 

 Éifeacht ar mhicrea-aeráid 

 An gá le dearadh uirbeach dearfach a chruthú 

 Déan anailís ar thionchar mórthimpeall an bhaile agus ar scála áitiúil 

 

Nuair atá an tÚdarás Pleanála den dtuairim, go bhfuil láthair foirgneamh ard inghlactha, ba 

chóir go mbeadh an foirgneamh féin ar chaighdeán ailtireachta den scoth, ag cruthú 

foirgneamh atá snasta, de dhea-stíl, agus maidir le foirm agus próifíl, go dtugann sé cabhair 

dearfach don líne spéire reatha. 

 

11.2.2 Gnéithe caighdeáin 

Teastaíonn ón Údarás Pleanála forbairt a threorú agus a smachta i dtreo is go mbaintear 

amach na caighdeáin seo a leanas ins an dearadh. 

Carachtar 

Áit lena haitheantas féin. 
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Carachtar a chur chun cinn i scéimh an bhaile agus sa dtírdhreach trí fhreagra a thabhairt ar 

agus treisiú a dhéanamh go háitiúil ar phátrúin sainiúla na forbartha, na tírdhreacha agus an 

chultúir. 

Leanúnachas agus Imfhalú 

Áit go bhfuil spásanna poiblí agus príobháideacha léirithe go soiléir. 

Leanúnachas aghaidheanna sráide a chur chun cinn agus im-fhálú spáis ag forbairt a 

dhéanann sonrú soiléir ar na ceantair phríobháideacha agus phoiblí. 

Caighdeán an Raon Poiblí 

Spásanna poiblí agus bealaigh atá mealltach, sábháilte, neamh-chnuasaithe agus a oibríonn go 

héifeachtach ag cur chun cinn an t-sochaí uile, le daoine le míchumas agus sean daoine ina 

measc. 

Gluaiseacht Éasca 

Áit atá éasca chun dul ann agus gluaiseacht tríd. 

Rochtain agus tréscaoilteacht a chur chun cinn trí áiteanna a dhéanamh a nascann lena céile 

agus go bhfuil sé éasca gluaiseacht tríthe, ag cur daoine roimh trácht agus ag comhtháthú 

úsáidí talún agus iompar. 

So-léithe 

Áit le h-íomhá soiléir ann agus atá éasca é a thuiscint. 

So-léitheacht a chur chun cinn trí fhorbairt a sholáthraíonn bealaigh, crosbhealaigh agus cinn 

sprice inaitheanta chun cabhrú le daoine a n-áit timpeall a fháil. 

Oiriúnú 

Áit gur féidir leis athrú go héasca. 

Oiriúnacht a chur chun cinn trí fhorbairt gur féidir leis freagra a thabhairt ar choinníollacha 

sóisialta, teicniúil agus eacnamaíochta ag athrú. 

Éagsúlacht 

Áit le héagsúlacht agus le rogha. 

Éagsúlacht agus rogha a chur chun cinn trí mheascán forbairtí comhoiriúnacha agus úsáidí a 

oibríonn le chéile chun áiteanna inmharthana a chruthú a thugann freagra ar riachtanais 

áitiúla. 
 

11.2.3 Bonneagar Glas 

Ba chóir go ndéileálfadh gach moladh forbartha nua atá ag lorg cead pleanála, sa mhéid is atá 

sé indéanta go réasúnta, le réitigh inbhuanaithe an chleachtais is fearr agus dearadh suíomh 

inbhuanaithe le béim orthu seo a leanas: 

 Ba chóir go ndéileálfadh an moladh le conas a chuirfidh gnéithe nádúrtha reatha an t-

suímh in iúl do dhearadh uirbeach inbhuanaithe, trí thaiscéal a dhéanamh ar an 

fhéidearthacht comhtháthú na ngnéithe nádúrtha tábhachtacha mar chúrsaí uisce, 

plandáil aibí agus topagrafacht. 

 Go bunúsach treorófar leagan amach na forbartha molta trí thréithe nádúrtha 

dúchasacha an t-suímh. Ba chóir breathnú, chomh maith, ar nascacht idir spás oscailte 

molta agus spás oscailte reatha nó ba chóir go mbeadh gnéithe nádúrtha san áireamh i 

ndearadh an t-suímh, chomh maith. 

 Ba chóir go dtabharfadh moltaí maidir le suímh níos mó aird ar aon cceantair 

soghonta éiceolaíochta sa chás go bhféadfadh sé a bheith cuí coinneáil nó comhtháthú 

isteach i bplean tírdhreacha 

 Deimhin a dhéanamh de ná déanfaidh aon fhorbairt nua damáiste, díghrádú, 

scoilteadh nó dochar do bhonneagar glas forbartha. 
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11.3 CAIGHDEÁIN FORBARTHA CÓNAITHE 

 

Tabharfaidh iarratais phleanála d’fhorbairt chónaithe aird ar na caighdeáin, na treoirlínte agus 

na polasaithe seo a leanas den Plean Forbartha. 

 

11.3.1 Forbairt Chónaithe Nua i gCeantair Uirbeacha 

Déantar tagairt d’iarrthóirí d’fhorbairt chónaithe i gceantair uirbeacha ins na doiciméad seo a 

leanas a bheidh úsáidte, i measc rudaí eile, ag an Údarás Pleanála nuair atáthar ag déanamh 

measúnú ar iarratais dá leithéid: 

 ‘Forbairt Chónaithe Inbhuanaithe i gCeantair Uirbeacha’ RCORÁ Bealtaine 2009 

agus an ‘Lámhleabhar Deartha Uirbeach, Treoir don Chleachtas Is Fearr’ a bhíonn i 

dteannta leis 

 ‘Ag Seachadadh Bhailte Ag Coinneáil Phobail’ RCORÁ 2007 agus na treoirlínte a 

bhíonn i dteannta leis 

 ‘Tithíocht de Chaighdeán Ard do Phobail Inbhuanaithe’ RCPRÁ 2007 

 ‘Moltaí d’ Oibreacha Forbartha Suíomh le haghaidh Cheantair Tithíochta’ RCORÁ 

1998 

 ‘Treoirlínte Bainistíochta Tráchta’ an Roinn Iompair agus Oifig Iompair Bhaile Átha 

Cliath, 2003 

 ‘Tithíochta Uirbeach Inbhuanaithe: Caighdeáin Deartha d’ Árasáin Nua’ Treoirlínte 

d’Údaráis Pleanála, Meán Fhómhair 2007 

 ‘Lámhleabhar do Shráideanna’ An Roinn Iompair OL 2007 

 

Sonrú: Beidh eastáit tithíochta do chúis na gcaighdeán seo déanta suas de 5 lóistín nua nó 

níos mó. 

 

Tá achoimre thíos de Threoir Deartha an Chleachtais Is Fearr a bheidh úsáidte chun forbairt 

chuí a threorú 

1. Comhthéacs: Conas a réitíonn an fhorbairt le pé rud atá mórthimpeall air? 

2. Ceangail: Cé chomh maith is atá an chomharsanacht/suíomh nua ceangailte? 

3. Iniatacht: Cé chomh héasca is is féidir le daoine an fhorbairt a úsáid agus teacht ar? 

4. Réimse: Conas a chuireann an fhorbairt chun cinn meascán cuí gníomhaíochtaí? 

5. Éifeacht: Conas a bhaineann an fhorbairt úsáid cuí as acmhainní, le talamh san 

áireamh? 

6. Sainiúlacht: Conas a chruthaíonn na moltaí mothú áite? 

7. Leagan amach: Conas a chruthaíonn an moladh sráideanna agus spásanna atá daon-

chairdiúil? 

8. Raon poiblí: Cé chomh sábháilte, slán agus taitneamhach atá na ceantair poiblí? 

9. In-oiriúnaitheacht: Conas a dhéileálfaidh na foirgnimh le hathrú? 

10. Príobháideacht/conláiste: Conas a sholáthraíonn na foirgnimh dea-chaighdeán 

conláiste? 

11. Páirceáil: Conas a bheidh an pháirceáil slán agus mealltach? 

12. Dearadh sonrach: Cé chomh maith is atáthar tar éis smaoineamh ar dhearadh an 

fhoirgnimh agus an tírdhreacha. 
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Éileoidh an tÚdarás Pleanála leibhéal ard conláiste cónaithe ag moladh do thimpeallacht 

cónaithe de chaighdeán ard ins na forbairtí cónaithe. Táid seo a leanas mar threoirlínte dea-

cleachtais ginearálta i dtaobh fhorbairt eastáit tithíochta: - 

 Beidh dearadh tí simplí, sásúil le féachaint air ach úsáid an iomad críche agus sonraí 

ró-léirithe a sheachaint. Ba chóir go míneodh an Ráiteas Deartha comhthéacs an 

mholta leis an láthair uirbeach reatha. Ba chóir go léireodh sé próiseas deartha dian 

agus a thaispeáint cén fáth go raibh aon dearadh agus leagan amach eile diúltaithe ag 

an iarrthóir. Ba chóir go luafadh sé an réasúnaíocht i dtaobh an fáth go raibh cur 

chuige eisceachtúil nó difriúil tógtha, más cuí. 

 Soláthar réimse (laistigh de théama iomlán ginearálta) de chineálacha, de mhéideanna, 

de leagan amach, de línte tógála (tuislithe/céimithe) tí in aon fhorbairt tithíochta 

amháin. Ba chóir go bhfreastalódh eastáit tithíochta, cinn mhóra ach go háirithe, ar 

réimse cineálacha tí chun meascán sóisialta, scartha beag agus mór, leath scartha, tithe 

léibheann, tithe aon staighre, agus árasáin a dheimhniú. Beidh ráiteas de mheascán tí 

éilithe 

 Ba chóir go mbeadh tithe deartha i slí is go laghdaítear ? agus ? na cónaitheacha in 

aice láimhe agus éascú déanta ar leathnaithe na todhchaí é seo a dhéanamh. Beidh 

láithreánú soghonta d’fhuinnimh molta m.sh. forbairtí ag féachaint ó dheas más féidir. 

Beidh staidéir solas gréine agus solas lae ag roinnt phointí in eastáit tithíochta éilithe 

 I gcás tithe scartha nó leath-scartha, ba chóir go mbeadh rochtain coisithe ar chúl 

soláthraithe (seachas trí an tí), ach, ní bheidh cruthú lánaí ar chúl ceadaithe 

 Ba chóir go mbeadh soláthar cul de sac seachanta murach go gcruthaíonn siad cuid de 

ghréasán bóthair atá nasctha go maith. Cabhraíonn gréasáin bóthar nasctha le laghdú a 

dhéanamh ar mhothú aonaraigh agus siúl agus rothaíocht a spreagadh 

 Sa chás go bhfuil eastáit phlean oscailte molta, beidh siad seo deartha i slí 

comhtháthaithe sa chás go bhfuil tosaíocht ag an gcoisí. Éilíonn eastáit plean oscailte 

leibhéal níos fearr cóireála dromchla bóthair mar cheantair cloch pábhála, 

duirleogaíocht &rl. 

 Ní chóir go mbeadh bóithre mar an rud príomha i leagan amach na forbartha. Ba chóir 

bóithre díreacha fada a sheachaint de bharr gur féidir leo seo a bheith ina chúis luas 

feithicil méadaithe. Ba chóir go mbeadh luasanna feithicle bainistithe ag foirgnimh 

agus ag spás agus bearta ceansaithe tráchta fisiceacha á úsáid mar bheart cúltaca 

amháin. Is féidir le spáis atá deartha go maith scagadh éifeachtach a dhéanamh ar 

thrácht agus gan gá le dronna luais nó bearta eile ann. Beidh sonraí agus léaráidí 

tógála de phríomhlíonra uisce, séarach, teicneolaíocht teileachumarsáide agus snáithín 

éilithe 

 Beidh ar fhorbairtí tithíochta nua freastal ar pháirceáil cuairteora mar per na 

caighdeáin atá leagtha amach thíos 

 Beidh deireadh curtha le tré-thrácht trí sholáthar ordlathas bóthair (mar atá sé 

sonraithe thíos) nuair is féidir. Sé is fearr leagan amach tithíochta, a thugann tosaíocht 

don gcoisí. 

 Tá spás oscailte cuí agus suite go straitéiseach (na caighdeáin leagtha amach thíos) 

agus tírdhreachtaithe ina iomlán le rochtain coisithe sábháilte éilithe le ceantair 

conláiste cuí, ceantair imeartha leanaí agus spáis chonláiste anseo agus ansiúd san 

áireamh 

 Beidh ceangail féidearthachta le forbairtí reatha agus todhchaí agus le háiseanna 

pobail agus seirbhíse molta trí cheangail choisithe, slite rothaíochta nó spás oscailte a 

shuí in aice le forbairt reatha faoi réir dearadh maith agus leibhéil arda maoirseachta 
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nádúrtha do shábháilteacht agus do shlándáil. Beidh ar an iarrthóir measúnú a aighniú 

ar nascacht an mholadh le h-áiseanna forbartha agus áiseanna reatha 

 I dtaobh sholáthar agus dearadh ceangal coisithe, ba chóir ceangail chúnga neamh-

lasta le ballaí arda ar an dá thaobh, idir nó ar chúl na sealúchas a sheachaint 

 Beidh forbairt chónaithe in aice le cúrsaí uisce deartha chun déileáil leis an gcúrsa 

uisce trí lóistíní a chur ag féachaint ar an abhainn. Ionchorpróidh moltaí siúlóid poiblí 

oiriúnach go caighdeáin sábháilteachta ag an abhainn le radharc ann ar na ceangail 

leis na lonnaíochtaí reatha. 

 

11.3.1.1  Caighdeáin Tógála 

Beidh caighdeáin d’oibreacha forbartha suíomh, agus, go háirithe, cosáin, séaraigh, 

draenacha agus soláthar uisce i gcomhréir leis na Rialacháin Tógála agus le Moltaí le 

haghaidh Oibreacha Forbartha Suíomh le haghaidh Ceantair Tithíochta (1998) foilsithe ag 

an Roinn Comhshaoil agus Rialtas Áitiúil. 

 

Ina theannta san, seo a leanas riachtanais an Údaráis Pleanála: 

 Beidh tógáil bealaí carráiste de chineál solúbtha le dromchla biotúmanach nó pábháil 

cheadaithe eile ann 

 Beidh rampaí ag gach colbha pábhála ag pointí trasnaithe coisithe chun éascú a 

dhéanamh ar rochtain éasca 

 Beidh grátaí ar shilteáin de chineál in-ghlas agus beidh sé socraithe ag dronuillinn don 

mbóthar 

 Beidh ainm-phlátaí do shráideanna agus d’eastáit ar chaighdeán atá sásúil don Údarás 

Pleanála soláthraithe agus curtha suas. Beidh ainm molta an eastáit tithíochta luite leis 

an iarratas pleanála. Beidh na hainm-phlátaí uile dé-theangach, agus sé is fearr go 

mbeidís ag baint úsáid as ainm áite bunaithe áitiúla 

 Beidh troscán sráide suite go cúramach i dtreo is ná cuirfidh sé isteach ar úsáideoirí na 

gcosán le pram nó cathaoir rothaí acu 

 Beidh comharthaí tráchta soláthraithe mar is cuí ag an Údarás Pleanála 

 Beidh lárlíne 225mm ag gach séarach tógtha faoi cheannas ag an Údarás Pleanála 

Éileoidh an t-Údarás Pleanála de ghnáth go mbeidh gach sreang agus cábla le haghaidh 

soláthair seirbhísí áirge poiblí duchtaithe faoi thalamh chun cothabháil a dhéanamh ar 

chonláiste agus ar charachtar amhairc an cheantair, agus i suimeanna sábháilteacht an 

phobail. 

 

11.3.1.2  Soilsiú Lae agus Gnóthú Gréine 

Éilíonn cruthú micrea-aeráid cuí do scéim tithíochta cothromaíocht idir sholáthar fothain 

gaoithe agus optamú a dhéanamh ar infhaighteacht solas lae, solas gréine agus gnóthú gréine. 

Is féidir éifeacht mór a bheith ag treoshuíomh an lóistín ar an láthair, leagan amach 

inmheánach an lóistín agus treoshuímh na fuinneoige ar leibhéal soilsithe lae laistigh den 

lóistín agus ar thionchar gnóthaithe gréine ar theocht inmheánach. Ba chóir go mbeadh éadain 

theas agus/nó thuaidh ag gach seomra in-chónaithe nuair is féidir. Sé is fearr, chomh maith, 

go mbeadh gné theas nó thoir ag seomraí codlata. D’fhéadfadh ceantair ciorclaithe agus 

coimhdeacha a bheith suite ar an dtaobh thuaidh. Ba chóir go mbeadh ar laghad seomra suite 

amháin suite laistigh de 90° dleachta ó dheas i gcás gach lóistín, le hárasáin san áireamh. Ba 

chóir go mbeadh comhréir chomh hard agus is féidir de cheantair ghloinithe an lóistín a 

bheith ag féachaint 30° dleachta ó dheas i dtreo is go n-uasmhéadaítear gnóthú gréine. Ba 

chóir go mbeadh méid an ghloinithe ag féachaint ó thuaidh íoslaghdaithe. D’fhéadfadh sé a 
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bheith riachtanach, ag braith ar leagan amach agus ar mhéid ró-scáthú na gcrann nó 

foirgnimh eile sa samhradh, foráil a dhéanamh le haghaidh scáthaithe i gcoinne an iomad 

gnóthú gréine. Ba chóir, i gcás seomraí gur dhócha go mbeadh leibhéil arda gnóthaithe gréine 

acu, go mbeadh ard-chumas teirmeach m.sh. comhbhaill saoirseachta nó coincréite ag roinnt 

eilimintí d’imfhalú an t-seomra. 

 

11.3.1.3  Sábháil Uisce Báistí 

Tá Sábháil Uisce Báistí mar bhailiúchán agus stórais báistí ó dhíonta nó ó dhobhar dromchla 

le haghaidh úsáide na todhchaí. Tá an t- uisce stóráilte go ginearálta i dtancanna nó stiúrtha 

isteach i meicníochtaí a lochtaíonn uisce talún. 

 

Is féidir roinnt bhuntáistí a bheith ag Sábháil Uisce Báistí i gceantair uirbeacha, agus is féidir 

uisce báistí sábháilte a úsáid chun leithris a scairte, gairdíní a spraeáil agus éadaí a ní. Bíonn a 

lán tithe ina lán tíortha atá fada ó na bailte agus na cathracha níos mó ag braith de ghnáth ar 

uisce báistí atá bailithe ó dhíonta mar an t-aon fhoinse uisce do gach gníomhaíocht 

teaghlaigh. 

 

Go traidisiúnta, bhí sábháil uisce báistí á chleachtadh i gceantair tur agus leath-tur an 

domhain, agus sholáthar sé uisce óil, uisce teaghlaigh, uisce do bheostoc, uisce d’ uisciúchán 

beag agus slí chun leibhéil uisce talún a athlíonadh. 

 

De bharr gur féidir le huisce báistí a bheith salaithe, níl sé in oiriúint d’ól gan cóireáil. Is 

féidir le faecais ainmhí agus éan, caonaigh agus léicin, smúit séidte ag an gaoth, agus ábhair 

eile nach bhfuil ró deas a bheith in uisce báistí atá sábháilte ó dhíonta, bíonn na meascáin is 

mó ins an báisteach a bhíonn ann díreach tar éis paiste tirim. Tá meascán an ábhair salaithe 

laghdaithe go mór trí an chéad sruth uisce a chur go dtí an dramhaíl. Siad uirlis atá ann chun é 

seo a bhaint amach ná atreodóirí ‘céad-scairte’, agus táid úsáidte chun méadú a dhéanamh ar 

an seans go bhfuil fuíoll gráinne-mór, a fhéadfadh bailiú ar an dromchla-bailithe, scuabtha 

amach (agus ní isteach) ón dtanc stórais. Déanann córas dá leithéid, cúitiú, chomh maith, ar 

gur féidir le hábhair thruaillithe ón aer atá glanta ón spéir a bheith san áireamh ins na céad 

nóiméid titim báistí, agus cosúil le seo íoslaghdaíonn sé salú an t-soláthair beirthe. Tá 

cigireacht agus cothabháil simplí ach rialta d’uirlis dá leithéid riachtanach de ghnáth. 

 

11.3.2 Clúdach Suímh 

Sé an cúis atá le smachtú clúdach suímh ná ró-fhorbairt chosc, chun forluí a sheachaint agus 

cearta solais na sealúchas in aice láimhe a chosaint. ‘Sé 65% uasmhéid an ghnáth-clúdach 

suímh d’úsáideoirí na gceantar uile. D’fhéadfadh céatadán níos mó a bheith ceadaithe i roinnt 

chásanna, faoi réir pleanáil chuí agus forbairt inmharthana an t-suímh. Clúdach suímh = 

Ceantar bonn urláir roinnte ag ceantar suímh comhláin. 

 

11.3.3 Cóimheas Plásáin 

Sé is cóimheas plásáin ná an gaol idir cheantar an t-suímh agus ceantar urláir iomlán na 

bhfoirgneamh atá curtha suas air. Tá an cóimheas plásáin déanta amach trí cheantar urláir 

comhláin an fhoirgnimh a roinnt le ceantar an t-suímh. Cóimheas plásáin = Ceantar Urláir 

Comhláin roinnte ag ceantar comhláin an t-suímh. Sí an chúis atá le cóimheas plásáin ná 

éifeachtaí diúltacha a sheachaint i gcás ró-fhorbairt agus fé-fhorbairt ar chonláiste agus ar 

leagan amach na bhfoirgneamh, mór-dhlúthú agus airde foirgnimh inmhianaithe a bhaint 
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amach agus cothromú a dhéanamh ar chumas an t-suímh agus n-aghaidheanna sráide. Tá 

cóimheas plásáin uasmhéid de 1.0 socraithe don gcontae. Ní cheadóidh an tÚdarás Pleanála 

cóimheasa níos airde ach amháin i gcásanna go bhfuil caighdeáin eisceachtúla deartha bainte 

amach. D’fhéadfadh Pleananna Ceantair Áitiúla cóimheasa plásáin níos airde a chur i 

bhfeidhm do láthair áirithe má tá sé ceadaithe ar fhorais na pleanála. 

 

11.3.4 Dlús 

Beidh an béim i gContae Cheatharlach ar sholáthar comhshaoil tithíochta de chaighdeán ard 

bunaithe ar nuálaíocht agus ar chur chuige ceannasaithe ag dearadh. D’fhéadfadh Pleananna 

Ceantar Áitiúla dlúis uasmhéid nó íosmhéid a chomharthú i leith na gceantar go bhfuil 

pleananna á ullmhú dóibh ag braith ar ghnéithe pleanála atá ábhartha ag an am a bhí na 

pleananna déanta. Socrófar dlúis i gcomhthéacs na bpolasaithe agus na gcuspóirí mar atá siad 

leagtha amach ins an Plean Ceantair Áitiúil cuí d’aon láthair ar leith. Beidh caighdeán ard 

deartha agus leagan amach éilithe. Déanfaidh an tÚdarás Áitiúil iarracht deimhin a dhéanamh 

de go bhfuil aonaracht agus mothú áite ag forbairtí, atá ginte ag an idirghníomhaíocht idir 

thréithe agus gnéithe fisiceacha an t-suímh agus pé rud atá timpeall air agus an leagan amach, 

an tírdhreachtú agus dearadh na dtithíochta nua. Beidh dlús cónaithe déanta amach i 

bprionsabal trí thagairt a dhéanamh do dhearadh uirbeach maith go bhfuil tagairt déanta dó 

thuas i dteannta leis na fachtóirí seo: - 

 Dlúis reatha i gceantair chónaithe nasctha 

 Géilliúlacht le caighdeáin cainníochtúla agus cineálacha 

 Cumas a bhonneagair na héilimh atá cruthaithe ag an fhorbairt a iompar 

 An méid go bhfeadfadh an suíomh, de bharr a mhéid, a scála agus a shuíomh, moladh 

dá dhlús agus dá charachtar féin, agus aird á thabhairt ar an ngá carachtar agus 

conláiste bunaithe na gceantar cónaithe reatha in aice láimhe a chosaint 

 Gnéithe topagrafacha, tírdhreacha nó gnéithe eile ar an suíomh 

 Cumas an bhonneagair, le háiseanna sóisialta agus pobail san áireamh, chun na 

héilimh atá cruthaithe ag an fhorbairt a iompar. 

 

11.3.5 Dearadh 

Caithfidh aon tithíocht nua a thaispeáint conas a bhaineann an dearadh molta le prionsabail 

deartha uirbeacha ón doiciméad ‘Forbairt Cónaithe Inbhuanaithe i gCeantair Uirbeacha’ 

Bealtaine 2009 agus an ‘Lámhleabhar Deartha Uirbeach – Treoir ar an gCleachtas Is Fearr’ a 

bhíonn i dteannta leis. Ba chóir go gcloífeadh iarratais do thithíocht i gceantair uirbeacha leo 

seo a leanas; 

 Ráiteas deartha a aighniú le sonra an ráitis seo i gcomhréir le méid nó castacht na 

forbartha molta 

 A thaispeáint conas a chuireann an moladh chun cinn cur chuige inbhuanaithe 

d’fhorbairtí tithíochta trí phleanáil spásúil, leagan amach, dearadh agus sonrú 

sonraithe 

 A léiriú conas a sholáthar an fhorbairt meascán tithíochta chun freastal ar chineálacha 

difriúla teaghlaigh agus aois grúpaí agus conas a éascaíonn sé inacmhainneacht. 

 An breathnú a léiriú ar riachtanais tithíochta na ndaoine le míchumas orthu, daoine le 

riachtanais speisialta orthu agus sean daoine laistigh den mholadh agus go bhfuil sé 

treoraithe ag prionsabail “dearadh uilíoch” 

 Ráiteas soghluaisteachta agus míchumais a aighniú don fhorbairt molta. 
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11.3.6 Spás oscailte i bhForbairt Chónaithe Nua 

Ba chóir go gcruthódh spás oscailte tírdhreachtaithe taitneamhach, mealltach eilimint intreach 

d’fhorbairt chónaithe nua. Ní cheadóidh an Chomhairle Contae de ghnáth forbairt chónaithe 

nua murach go bhfuil spás oscailte soláthraithe laistigh den fhorbairt ar chaighdeán íosmhéid 

2.4 heicteár per daonra 1,000 nó níos mó. Sa chás go bhfuil forbairt mholta suite cóngarach 

do cheantar páirce bunaithe nó do spás oscailte criosach d’fhéadfadh sé seo a bheith bogtha 

ag braith ar nádúr agus ar chaighdeán an tsoláthair reatha. Ní bheidh an bogadh seo 

breathnaithe ach amháin sa chás go ndíolann an fhorbairt ranníocaíocht airgeadais le 

haghaidh feabhsaithe an spáis oscailte i dtreo is go bhfeabhsaítear a chaighdeán agus a 

chumas iompair. Beidh ar fhorbróirí foráil oiriúnach a dhéanamh do bhainistíocht agus do 

chothabháil todhchaí an spáis oscailte sa chás nach bhfuil spásanna agus áiseanna tógtha faoi 

cheannas ag an Údarás Áitiúil. D’fhéadfadh sé tarlú ná beadh forálacha laghdaithe inghlactha 

i láthair uirbeacha sa chás go bhfuil níos mó patrúin forbartha inbhuanaithe ann agus is féidir 

úsáid uasmhéid a bheith bainte as scéimeanna talún uirbeacha nó athfhorbartha sa chás go 

bhfuil spás oscailte le fáil ann cheana féin. Ba chóir go mbeadh spás oscailte tírdhreachtaithe 

de chaighdeán ard soláthraithe le dlúis réasúnta ard mar thithe baile nó árasáin. I gcás soláthar 

spás oscailte d’fhorbairtí cónaithe agus scéimeanna níos lú atá ag freastal ar riachtanais 

speisialta mar lóistín do shean daoine, beidh breathnú níos solúbtha tugtha ar a dtuillteanas 

agus aird á thabhairt ar riachtanais chónaitheoirí dóighiúla na todhchaí. Ba chóir go mbeadh 

ceantair dhóthanacha spás oscailte mar chuid lárnach d’aon fhorbairt chónaithe nua chun na 

riachtanais atá ginte ag an fhorbairt san a shásamh. D’fhéadfadh i gcás fhorbairtí, atá in aice 

le agus a fhreastalaíonn ar rochtain éasca do cheantair mhóra spás oscailte poiblí reatha, 

caighdeán níos lú soláthair a bheith inghlactha. 

 

Ba chóir go mbeadh spásanna oscailte uile atá molta ag forbróirí deartha agus leagtha amach i 

dtreo is go ndeimhnítear caighdeán ard agus comhsheasmhacht le cleachtadh deartha agus 

leagan amach maith. Beidh Údarás Pleanála ag súil le, de ghnáth, ó gach soláthar spás 

oscailte poiblí aird a thabhairt ar na prionsabail ghinearálta seo a leanas: 

 Ba chóir go mbeadh spás oscailte poiblí soláthraithe i slí cuimsitheach agus nasctha 

agus é deartha mar chuid lárnach den fhorbairt, seachas é a bheith mar iar-

smaoineamh 

 Ba chóir go mbeadh an chuid is mó den spás oscailte il-fheidhmeach nuair is féidir. Is 

féidir le ceantair atá ag freastal ar chonláiste neamhfhoirmiúil agus ar imirt leanaí a 

bheith nasctha go buacach go minic 

 Ba chóir go mbeadh spás oscailte poiblí deartha go maith ó thaobh amhairc de i 

dteannta lena é a bheith insroichte go feidhmeach ag uimhir uasmhéid foirgnimh 

laistigh den gceantar cónaithe 

 Ba chóir go mbeadh gnéithe nádúrtha mealltacha cosanta agus ionchorpraithe isteach i 

gceantair spás oscailte 

 Ba chóir go mbeadh ceantair spás oscailte soláthraithe leis an maoirseacht uasmhéid ó 

lóistíní laistigh den eastáit 

 Ba chóir go mbeadh spás oscailte i gcomhréir go cuí agus níl réimsí cúnga, atá deacair 

bainistíocht a dhéanamh orthu, inghlactha 

 Ba chóir go mbeadh ról tábhachtach ag úsáid eilimintí tírdhreachtaithe crua mar 

phábháil nó ceantair dhúirleogach i ndearadh agus i léiriú coincheapa spás oscailte 

 Ba chóir go mbeadh soláthar spás oscailte, chun friotháil ar fhorbairtí cónaithe nua, ar 

bhonn ordlathais ag athrú i méid ó pháirceanna réigiúnacha móra go ceantar imeartha 

leanaí beaga agus spásanna caithimh aimsire éighníomhach 

 



 273 

Cuirfidh an Chomhairle coinníollacha pleanála cuí i dteannta le ceadanna, i dtreo is go 

ndeimhnítear forfheidhmiú soláthar spáis oscailte, agus nuair is cuí rachaidh siad i 

gcomhaontais le forbróirí. Freastalóidh siad seo ar leagan amach agus tírdhreachtú ceantair 

spás oscailte i gcomhréir le scéim sonraí atá le bheith aonraithe leis an gcomhairle. 

 

11.3.6.1  Spás Oscailte Poiblí 

Tá spás oscailte poiblí mar cheann de na heilimintí príomha nuair atáthar ag déanamh sonrú 

ar chaighdeán an chomhshaoil cónaithe. Soláthraíonn sé conláiste éighníomhach i dteannta le 

conláiste gníomhach agus tá gnéithe éiceolaíochta agus comhshaoil tábhachtach aige. Nuair 

atáthar ag déanamh amach ceantar an spáis oscailte, ní thugtar aird ar cheantar na mbóthar, na 

teorainn féaraigh, na timpealláin, na cosáin agus na spréite féachana. Beidh ar fhorbróirí 

foráil a dhéanamh le haghaidh bhonneagair spóirt agus caithimh aimsire ar cóimhéid le 

riachtanais na forbartha mar bhun-eilimint dá mholtaí. Ba chóir go mbeadh foráil díreach ar 

an láthair nó ón láthair nó tairiscint forbartha i gceist le foráil dá leithéid chun cumas a 

thabhairt don gComhairle socrú malartach cuí a dhéanamh. Is aidhm é i gcás talamh criosach 

cónaithe nasctha le/ag braith ar chonláiste na talún atá criosach le haghaidh chúiseanna 

caithimh aimsire agus conláiste – beidh an talamh atá criosach le haghaidh hcaithimh aimsire 

agus conláiste curtha ar fáil ag an am gcéanna don chúis san. Beidh ar iarratais forbartha dá 

leithéid sonrú a dhéanamh ar conas a bheidh an infhaighteacht seo bainte amach le fráma ama 

san áireamh. 

 

11.3.6.2  Spás Imeartha 

Tá íosmhéid caighdeánach 10 m.cr. de spás in-imeartha tiomnaithe per aonad cónaithe le 

bheith soláthraithe mar bhun-chuid d’aon fhorbairt nua. Is féidir leis an spás in-imeartha seo 

cuid den t-soláthar spáis oscailte ginearálta a chruthú d’fhorbairt ach caithfidh sé a bheith 

geallta d’imirt. Tá an spás seo le bheith dáilte mórthimpeall na forbartha agus ba chóir go 

dtabharfadh sé aird ar láithreacht nó easpa láithreacht soláthar reatha ón-láthair. Ba chóir go 

mbeadh an riachtanas spás oscailte iomlán briste síos isteach ins na típeolaíochta cuí agus 

aird á thabhairt ar na faid siúil uasmhéid ó na haonaid chónaithe atá tugtha thíos. Ba chóir go 

mbeadh teacht ag leanaí agus ag daoine óga ar spás imeartha gur chóir go mbeadh laistigh 

d’fhaid siúil réasúnta agus sábháilte ó bhaile. Ba chóir breathnú ar na caighdeáin seo a leanas 

i dtreo is go ndeimhnítear go bhfuil an teacht seo ar spás imeartha geallta do leanaí nuair atá 

forbairtí cónaithe nua á leagadh amach: 

 

Cineál Spáis Imeartha Faid siúil uasmhéid ó aonad cónaithe 

Spás In-Imeartha ar Chéim an Dorais 100m
2
 

Spás In-Imeartha Áitiúil 400m
2
 

Spás In-Imeartha Comharsanúil 800m
2
 

Spás Óige 800m
2
 

 

Is féidir le spás in-imeartha ar chéim an dorais atá in oiriúint do leanaí níos óga a bheith san 

áireamh i gceantair níos lú faid is go n-éileoidh spásanna imeartha eile ceantair níos mó. Ba 

chóir go mbeadh spás in-imeartha ar chéim an dorais leagtha amach chun meascán de 

threalamh socraithe a bheith san áireamh ann mar luascairí, cliabháin luasctha, timpealláin, 

sleamhnáin agus il-aonaid sóisearacha i dteannta le húsáid gainimh, uisce agus ábhair eile 

d’imirt cruthaitheach. Ba chóir go mbeadh úsáid agus láimhsiú topagrafacht an t-suímh agus 

gnéithe reatha mar chrainn, carraigeacha, cúrsaí uisce &rl. mar bhun-chuid de chruthú an 

spáis oscailte. Ba chóir go mbeadh meascán luascairí, luasca, timpealláin, il-aonaid, líonta 
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dreapadóireachta agus bíomaí san áireamh i spás in-imeartha áitiúil i measc earraí eile 

trealaimh socraithe in oiriúint do leanaí suas go 12 bliana d’aois i dteannta le húsáid gainimh, 

uisce agus ábhair eile le haghaidh imirt cruthaitheach. Ba chóir go mbeadh úsáid agus 

láimhsiú topagrafacht an t-suímh agus gnéithe reatha mar chrainn, carraigeacha, cúrsaí uisce 

&rl. mar bhun-chuid de chruthú an spáis oscailte. Ba chóir go mbeadh spás imeartha 

comharsanúil mar leathnú den spás ar chéim an dorais agus an spás in-imeartha poiblí le 

réimse níos leithne trealamh imeartha agus réimse deiseanna imeartha ag soláthar 

timpeallacht imeartha dúshlánach, spreagúil. Ba chóir go mbeadh moltaí sonraithe san 

áireamh i spás óige chun freastal ar riachtanais chaithimh aimsire daoine níos óige ós cionn 

12 ó cheantar. Ba chóir go dtabharfadh aon sraith mholtaí aird ar an leibhéal reatha soláthair 

ins an ceantar mórthimpeall agus ba chóir go ndéanfaidís iarracht déileáil le laigí reatha. 

Beidh soláthar spás in-imeartha éilithe mar chuid den plean Creatlach iomlán d’aon fhorbairt 

chónaithe nua. Ba chóir go mbeadh sé san áireamh sa bhforbairt molta ó thús deimhin a 

dhéanamh de go bhfuil cinnteacht ann maidir le láthair, méid agus feidhm na n-áiseanna. 

 

11.3.6.3  Spás Oscailte Príobháideach 

Ba chóir go mbeadh méid dóthanach spás oscailte príobháideach soláthraithe laistigh de 

chúirtealáiste gach lóistín, i dtreo is go ndeimhnítear go bhfuil gníomhaíochtaí teaghlaigh 

éascaithe agus ag an am gcéanna go soláthraíonn siad spreagadh amhairc, go bhfaigheann 

siad roinnt gréine agus go molann siad plandaí a fhás. Ba chóir go mbeadh teorainn na 

ngairdíní ar chúl soláthraithe le bacainní buanfasacha seasta le hairde 1.4 méadar ann. Sa chás 

go dtéann na gairdíní ar chúr siar go ceantair poiblí, seachas bóthar poiblí, ba chóir go 

mbeadh an airde seo méadaithe go 1.8 méadar. Ba chóir é a thabhairt faoi ndeara i gcás 

árasáin agus árasáin dhá urlár go mbeidh spás oscailte soláthraithe i bhfoirm ceantair 

tírdhreachtaithe, léibhinn/paitiónna agus balcóiní. Breathnófar ar ghairdíní le díon orthu, 

chomh maith, an fhaid is go bhfuil teacht éasca orthu, go bhfuilid slán agus go bhfuilid 

tírdhreachtaithe go mealltach. Bíonn na riachtanais spás oscailte príobháideach seo a leanas i 

gceist: 

 

Cineál an Aonaid Spás Oscailte Éilithe Íosmhéid 

Teach 3/4/5 seomra codlata 60-75m
2
 

Teach 1/2 seomra codlata 48m
2
 

 

11.3.7 Caighdeáin Stórais Araid 

Beidh stórais dóthanach ag gach aonad cónaithe le haghaidh trí araid rothaí. Soláthróidh 

aonaid chónaithe gan aon rochtain ar chúl stórais dóthanach do na haraidí ar thosach na 

forbartha, in aonaid neamhspleácha. Beidh stórais araide, i gcás scéimeanna árasáin, ar bhonn 

urláir na forbartha go ginearálta, beidh sé aeráilte go dóthanach, scagtha ón radharc poiblí 

agus in aice leis an bloc ar a fhriothálann sé. Beidh an ceantar stórais araide mar struchtúr 

scartha ó fhoirgneamh an árasáin nuair is cuí. 

 

11.3.8 Faid Scartha idir Thithe 

Beidh íosmhéid 2.6 méadar soláthraithe idir ballaí taobh lóistíní scartha, leath-scartha agus 

deireadh léibhinn chun príobháideacht agus rochtain éasca a dheimhniú. Sé is fearr go 

dtarlódh teorann sealúchais leath-slí taobh leis an diminsean seo. 
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11.3.9 Cóireáil Teorainn na Suíomh Tí 

Sa chás go dteorannaíonn cliathán tosaigh nó teorainn chúl suímh tí, bealaigh choisithe nó 

spás oscailte poiblí, beidh ballaí teorainn deartha go cuí soláthraithe. Beidh gach balla 

teorainn déanta as bloc stroighin, rindreáilte agus plástráilte ar an dá thaobh agus roghnaithe 

go cuí. Beidh ballaí teorainn 2 méadar ar airde de ghnáth agus beidh siad soláthraithe taobh le 

gairdín cúil gach lóistín agus taobh leis an dá theorainn taoibh ag leathnú ón dteorainn chúl 

go dtí an líne tógála tosaigh. Beidh críoch na mballaí comhsheasmhach le críche eachtracha 

an tí cónaithe nó d’ábhar simpiteach. 

 

Ní bhreathnófar ar mholtaí le haghaidh chóireála teorainn malartach mar phlandáil i dteannta 

le sreangú cuí ach amháin nuair atá coinníollacha eisceachtúla i gceist mas rud é gur féidir 

leis a bheith léirithe go “mbogfaidh” siad an fhorbairt. 
 

11.3.10 Páirceáil 

Beidh páirceáil ghluaisteáin do thithíocht scartha agus leath-scartha laistigh de shuíomh an tí 

agus ní ar an bóthar poiblí. Ba chóir go mbeadh páirceáil gluaisteáin d’árasáin agus do 

thithíocht léibhinn i ngrúpaí neamhfhoirmiúla agus é maoirsithe ag aonaid tithíochta. Ba 

chóir go mbeadh tionchar amhairc ceantair mhóra páirceála gluaisteán laghdaithe ag úsáid 

cúramach plandála scagtha, ballaí ísle agus úsáid pábhála uigeach nó daite le haghaidh bánna 

páirceála. 
 

11.3.11 Ainmniú Forbairtí Tithíochta 

Sé polasaí na Comhairle go léireodh ainmniú forbairt chónaithe nua comhthéacs áitiúil agus 

stairiúil a láthair sa mhéid agus is féidir mar ainmneacha áitiúla a léiríonn an tírdhreach, a 

ghnéithe, cultúr nó stair an cheantair ina bhfuil an fhorbairt suite. Beidh ainmneacha daoine 

stairiúla atá gaolmhar leis an ceantar breathnaithe, chomh maith. Beidh gach ainmniú 

forbairtí nua i nGaeilge amháin nó i nGaeilge agus i mBéarla. Beidh ainmniú forbairtí 

cónaithe ceadaithe ag an Údarás Pleanála roimh seoladh aon fheachtas fógraíochta 

d’fhorbairt. 

 

11.3.12 Cuid V 

Baineann Cuid V mar atá sé leagtha amach i Rannóg 26 den Acht um Phleanáil agus 

Fhorbairt, 2000 (leasú) le talamh atá criosach le haghaidh úsáide cónaithe nó do mheascán 

úsáidí cónaithe agus úsáidí eile. Tabharfaidh an Chomhairle aird, nuair atáthar ag déanamh 

forfheidhmiú ar Chuid V, ar an Straitéis Tithíochta atá ar bun don gContae ag am an 

fhorfheidhmithe agus na cuspóirí criosacha maidir le géilliúlacht le riachtanais Cuid V. 

Molann na treoirlínte seo gur chóir go mbeadh comhaontas sroichte i bprionsabal ina dhiaidh 

aon iarratas pleanála á luí. 

 

11.3.13 Soilsiú Sráide 

Beidh soilsiú soláthraithe i gcomhréir leis na treoirlínte atá i Moltaí d’Oibreacha Forbartha 

Suíomh de chuid an RCORÁ. Beidh ar shoilsiú sráide i scéimeanna cónaithe géilleadh de 

ghnáth le foilseacháin BSL Soilsiú Poiblí in Eastáit Chónaithe. Ba chóir go n-úsáideadh gach 

soilsiú nua bolgáin LED. 
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11.3.14 Ranníocaíochtaí Forbartha 

Éileoidh Comhairle Contae Cheatharlach, agus aird á thabhairt ar an gcaiteachas caipitil atá 

riachtanach do sholáthar bonneagair, ranníocaíochtaí airgeadais trí choinníollacha atá 

ceangailte le ceadanna pleanála maidir le draenáil, bóithre, spás oscailte agus páirceáil 

gluaisteáin a éascaíonn an fhorbairt mholta. Beidh méid an ghearrtha airgeadais i gcomhréir 

leis an scéim ranníocaíochta forbartha cuí. D’fhéadfadh ranníocaíochtaí a bheith éilithe, 

chomh maith, trí choinníoll speisialta ranníocaíochta atá ceangailte le ceadanna pleanála i 

dtreo chostais aon seirbhís nó tionscnamh poiblí atá déanta agus atá do bhuntáiste na 

forbartha molta. 

 

11.3.15 Bannaí 

Beidh ar fhorbróirí éarlais airgead tirim a sholáthar nó banna a aighniú ó chomhlacht árachais 

nó ó institiúid airgeadais eile agus é inghlactha don Údarás Pleanála le haghaidh chríoch 

sásúil na bhforbairtí agus a chuid sheirbhísí coimhdeacha i dtreo is go bhfuil forbairtí a 

thugann forbróirí príobháideacha fúthu críochnaithe go cuí. Tá an banna nó an urra seo le 

bheith aighnithe sula bhfuil an fhorbairt tosaithe agus ní bheidh sé scoilte go dtí go bhfuil an 

eastáit tógtha faoi cheannas ag an Údarás Áitiúil. 

 

11.3.16 Tógáil faoi Cheannas na bhForbairtí Cónaithe 

Déanfaidh Comhairle Contae Cheatharlach gach iarracht forbairtí a thógáil faoi cheannas a 

luaithe agus is féidir, i gcónasc le géilliúlacht coinníollacha forbartha agus i gcomhréir le 

Polasaí Tógála faoi Cheannas Chomhairle Contae Cheatharlach. 

 

11.4 FORBAIRT CHÓNAITHE – SUÍMH 

SHEIRBHÍSITHE 

 

Beidh suímh sheirbhísithe chónaithe curtha chun cinn i lonnaíochtaí go bhfuil seirbhísí ann 

cheana féin chun cabhrú le neartú agus comhdhlúthú a dhéanamh ar an struchtúr lonnaíochta 

agus cúlú a dhéanamh ar an dtitim i mbailte agus i sráidbhailte níos lú an chontae. 

Soláthraíonn suímh sheirbhísithe chónaithe malartú cuí do dhaoine aonaracha go dteastaíonn 

uatha a dtithe féin a fhorbairt agus a dhearadh i mbailte agus i sráidbhailte beaga seachas sa 

dtuath oscailte. Beidh talamh criosach do chúiseanna dá leithéid trí phrósacha an Phlean 

Cheantair Áitiúil, nuair is cuí. 

 

Sé is fearr go mbeidh suímh sheirbhísithe ar a laghad 0.10 heicteár (0.25 acra) soláthraithe ar 

an dtalamh seo, murach go bhfuil coinníollacha eisceachtúla i gceist. D’fhéadfadh suímh níos 

mó a bheith éilithe do thithíocht níos mó ná 250m2 chun ceadú do spás dóthanach le 

haghaidh spáis chonláiste príobháideach, páirceála agus tírdhreachtú. 

 

Faid is go bhfuil dearadh tí aonarach ar shuímh sheirbhísithe molta, caithfidh dearadh iomlán 

an tí a bheith comhsheasmhach maidir le cóireáil teorainn agus tírdhreachtú. Ní bheidh 

dearadh tí agus gnéithe leagain amach, atá fo-uirbeach go soiléir sa charachtar, inghlactha. Ba 

chóir go mbeadh foirmeacha agus ábhair atá in oiriúint don láthair úsáidte. 
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Ba chóir go mbeadh Máistirphlean soláthraithe ag an fhorbróir ag taispeáint an leagan amach 

ginearálta, an bonneagar, na seirbhísí agus tírdhreachtú d’iomlán an t-suímh seirbhísithe le 

linn céim an iarratais pleanála. Ba chóir go mbeadh gach forbairt todhchaí tógtha ina dhiaidh 

san i gcomhréir leis an Máistirphlean, murach go bhfuil a mhalairt aontaithe leis an Údarás 

Pleanála. 

 

Sa chás nach bhfuil aon áiseanna séarachais ann nó sa chás go bhfuil na háiseanna reatha 

neamh-dhóthanach agus nach bhfuil aon phleananna láithreacha ann iad a fheabhsú, 

d’fhéadfadh méid teoranta tithe aon-uaire, ag baint úsáid as córais cóireála, a bheith ceadaithe 

ar shuímh atá de mhéid oiriúnach. Bheadh sé seo faoi réir gnáth-rialacháin measúnachta 

suíomh comhshaoil agus bheadh na suímh le haghaidh “daoine áitiúla tuaithe” le “riachtanas 

tithíochta tuaithe” áitiúil orthu amháin, Bheadh méid agus láthair na suíomh seo smachtaithe 

chun deimhin a dhéanamh de ná beadh tionchar diúltach acu ar fhabraic agus ar charachtar an 

t-sráidbhaile agus go mbeadh a aitheantas coimeádta. Bheadh ar an fhorbairt deimhin a 

dhéanamh, chomh maith, de shonrú imeall uirbeach láidir le idirdhealú soiléir mar thoradh air 

idir an ceantar uirbeach agus an tuath oscailte. Sa chás go bhfuil léarscáileanna criosacha ann 

do bhailte agus do shráidbhailte ní bheidh na suíomh seo suite ach amháin ar thalamh atá 

criosach go cuí. 

 

11.5 ÁRASÁIN 

 

Cabhraíonn forbairtí árasán le réimse riachtanais lóistín a shásamh i gcontae, is féidir leo 

éascú a dhéanamh ar lár baile agus sráidbhaile (go háirithe nuair atáid suite ós cionn úsáid 

trádála agus pobail an bhonn urláir) agus is féidir ról dearfach a bheith acu i dtaobh 

scéimheanna sráide nua mealltacha a chruthú i gceantair uirbeacha. Ba chóir go soláthródh 

dearadh agus leagan amach árasáin nua lóistín dóthanach do réimse cineálacha agus 

méideanna teaghlaigh – le clanna le leanaí san áireamh – ón meán-théarma go dtí an fad-

théarma. Tabharfaidh an t-Údarás Pleanála aird ar Thithíocht de Chaighdeán Ard do Phobail 

Inbhuanaithe, Treoirlínte an Chleachtais Is Fearr do Bhailte a Sheachadadh (RCORÁ, 2007) 

nuair atáthar ag déanamh measúnú ar mholtaí le haghaidh fhorbartha árasán. Ní bheidh fo-

roinnt tithe cónaithe reatha isteach in árasáin ceadaithe go ginearálta laistigh d’eastáit 

cónaithe atá deartha agus forbartha do lonnaíocht clanna singil. 

 

Go ginearálta, beidh ar árasáin na ceantair urláir íosmhéid seo a leanas a bheith tomhaiste 

laistigh ó bhalla go balla: 

 Seomra codlata amháin agus dhá sheomra codlata 73m
3
 

 Trí sheomra codlata 90m
2
 

 Ceithre seomra codlata 105m
2
 

 

Leagann na caighdeáin atá thuas amach, chomh maith, na ceantair urláir íosmhéid do na 

cineálacha difriúla seomra agus ba chóir cloí leo i ngach forbairt. 

 

Baineann na caighdeáin le haonaid ar urlár amháin: ba chóir go soláthródh árasáin dhá urlár 

an ceantar urláir breise atá éilithe chun freastal ar staighrí agus ar chinn staighre i gcomhréir 

leis na Rialacháin Tógála (timpeall 10m
2
). Ba chóir go n-íoslaghdódh gach seomra suite, 

gach cistin agus gach seomra codlata radharc ar na cónaitheacha nasctha/in aice láimhe agus 
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ba chóir iad a bheith suite chun radharc ar bhallaí teorainn nó binne arda in aice láimhe a 

sheachaint. 

 

11.5.1 Meascán Aonaid 

Ba chóir go bhfreastalódh gach scéim árasán ar mheascán d’aonaid: déanta suas d’aonaid aon 

seomra codlata, dhá-sheomra codlata agus aonaid clanna, chun moladh d’éagsúlacht seachas 

aonfhoirmeacht agus sa mhéid agus is féidir an cineál tithíochta a bheith gaolmhar le 

riachtanais difriúla an dhaonra. 

 

11.5.2 Leagan Amach Inmheánach 

Ba chóir go n-íoslaghdódh gach seomra suite, gach cistin agus gach seomra codlata radharc 

ar na cónaitheacha nasctha/in aice láimhe agus ba chóir iad a bheith suite chun radharc ar 

bhallaí teorainn nó binne arda in aice láimhe a sheachaint. Ba chóir go mbeadh fuinneoga 

eachtracha ag cistin chun freastal ar aerú nádúrtha. 

 

11.5.3 Spás Oscailte Árasáin 

Is féidir spás oscailte príobháideach a bheith soláthraithe i bhfoirm gairdíní ar chúl nó 

paitiónna d’aonaid ar an mbonn urlár, agus balcóiní ag leibhéil uachtaracha. Tá sé 

tábhachtach sa dara cás gur chóir go mbeadh spás oscailte leath-phríobháideach nó poiblí 

dóthanach, i bhfoirm ceantair tírdhreachtaithe, soláthraithe, chomh maith. Ní sholáthraíonn 

gairdíní le díon orthu ach féidearthacht teoranta maidir le seo, de bharr fhachtóirí aeráide 

agus sábháilteachta, agus ní chóir go bhfoirmeoidís cuid mhór de spáis dá leithéid. Ba chóir 

go bhfaigheadh spás oscailte príobháideach ar leibhéal an bhoinn urláir roinnt ghréine ach, tá 

roinnt scagadh riachtanach, chomh maith chun príobháideacht a dheimhniú. 

 

Árasán aon seomra codlata in aice le láir bhaile – 20m
2
 

Árasán dhá, trí seomra codlata nó níos mó – 25-30m
2 

 

Faid is go bhféadfadh balcóiní leathana a bheith inmhianaithe i gcásanna áirithe, caithfidh sé 

seo a bheith cothromaithe i gcoinne an riachtanas ? an seomra suite a sheachaint. 

D’fhéadfadh coinníollacha suíomh, mar phointí arda ag féachaint ó thuaidh nó ag féachaint 

síos ar shráideanna gnóthacha, nó foirgnimh arda, deireadh a chur le luach conláiste na 

mbalcóin. D’fhéadfadh sé tarlú ná beadh balcóiní cuí i gceantair stairiúla. Beidh sé mar 

chúram an dearthóra, i gcásanna dá leithéid, conláiste cúiteach de shórt éigin a sholáthar do 

na lonnaitheoirí. D’fhéadfadh sé seo, mar shampla, foirm seomraí suite níos mó ná an gnáth-

méid agus spásanna oscailte pobail tírdhreachtaithe a thógáil. Ba chóir go mbeadh balastráidí 

do bhalcóiní sábháilte do leanaí. Ba chóir go mbeadh foscaí príobháideachta ingearacha 

soláthraithe go ginearálta idir bhalcóiní nasctha. 

 

11.5.4 Solas Lae agus Solas Gréine 

Cuireann an méid solais atá ag sroicheadh an árasáin isteach go mór ar chonláiste na 

lonnaitheoirí. Nuair atáthar ag dearadh árasáin, beidh an méid agus is féidir mar Dhé-ghné, de 

bharr go n-uasmhéadaíonn an dearadh seo infhaighteacht an t-solais gréine, ach d’fhéadfadh 

sé tarlú nach mbeadh sé seo indéanta i gcónaí (m.sh. le aonaid chúinne). Ba chóir go 

gceadódh árasáin gné-shingil an seomra suite a bheith ag féachaint ó dheas nó siar: ba chóir 
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go mbeadh aonaid ag féachaint ó thuaidh as an áireamh. Tá gá le cúram ar leith sa chás go 

bhfuil fuinneoga suite ar na hurláir níos ísle de bharr go bhféadfaidís bheith scáthaithe ag na 

foirgnimh atá nasctha leo. Ba chóir go n-uasmhéadódh treo-shuíomh na bhfoirgneamh 

laistigh den t-suíomh éifeacht fuinnimh. 

 

11.5.5 Bealaigh isteach agus For-Sheomraí d’fhoirgnimh 

Ba chóir go mbeadh bealaigh isteach so-aitheanta. Ba chóir go mbeadh a lán spáis i bhfor-

sheomraí, go mbeidís fáilteach agus go gcruthaíonn siad spás pobail a chabhraíonn le 

caighdeán na forbartha. Ba chóir go mbeadh for-sheomraí agus staighrí lasta go nádúrtha 

agus aeraithe. 

 

Ba chóir go mbeadh ardaitheoirí soláthraithe do gach bloc árasáin de thrí staighre nó níos mó. 

Tá gá le dhá ardaitheoir a sholáthar sa chás go bhfuil níos mó ná sé staighre sa bhfoirgneamh 

árasáin agus go bhfriothálann sé níos mó ná 60 árasán, de bharr go mbeadh sé neamh-

réasúnta a bheith ag súil go rachadh duine thuas an staighre sa chás go mbrisfeadh an 

ardaitheoir síos. 

 

11.5.6 Ceantair Stórais agus Áiseanna Pobail 

Ba chóir go mbeadh socrú déanta in árasáin do cheantair stórais ghinearálta (i dteannta le 

preasanna cistine agus troscán seomra codlata íosmhéid) le haghaidh ábhar toirtiúil nach 

bhfuil in úsáid go laethúil, mar a imlíníonn an tábla thíos. 

Seomra codlata amháin 3m
2
 

Dhá sheomra codlata/3 duine 5m
2
 

Dhá sheomra codlata/4 duine 7m
2
 

Trí sheomra codlata nó níos mó 9m
2
 

 

11.5.7 Stórais Rothar 

Tá socrú le bheith déanta do stórais rothar laistigh, ceann amháin per seomra codlata, per 

árasán, caithfidh an airde ón urlár go dtí an síleáil a bheith solúbtha. 

 

11.5.8 Stóras Araid 

Beidh stórais bhreosla agus araid soláthraithe i gcomhréir leis na ‘Caighdeáin Deartha d’ 

Árasáin Nua – Treoirlínte d’Údaráis Pleanála’, Meán Fhómhair 2007 agus aon doiciméadú 

ina dhiaidh san. Beidh ceantar stórais dramhaíola pobail soláthraithe agus: 

1. Beidh sé de mhéid dóthanach chun an córas 3-araid a shásamh do bhailiúchán ábhair 

in-athchúrsáilte tirim measctha, fuíoll orgánach agus fuíoll cónaitheach. 

2. Beidh sé leagtha amach chun ceadú do rochtain dóthanach do bhailitheoirí 

dramhaíola, agus é cóngarach do, nó teacht éasca ar cheantair bailithe dramhaíola ó 

árasáin aonaracha agus rochtain ag daoine míchumasacha. 

3. Beidh áiseanna ann chun ceantair stórais dramhaíola a ní síos, le fuíoll uisce ag dul go 

dtí an séarach 

4. Beidh comharthaí agus treoracha cuí ann maidir le stórais fuíll pobail agus seirbhísí 

bailiúcháin 

5. Beidh aerú dóthanach ceantair stórais dramhaíola ann i dtreo is go n-íoslaghdaítear 

boladh agus núis féidearthachta ó mhíolra/chuileoga 
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11.5.9 Páirceáil Ghluaisteáin 

2 sheomra codlata nó níos lú per aonad cónaithe – spás amháin. 

3 sheomra codlata nó níos mó per aonad cónaithe – dhá spás. 

 

Nóta: Sa chás gur dhócha go mbeidh ligin mór i gceist le forbairt, ba chóir go mbeadh leagan 

amach páirceála nuálach molta chun freastal ar pháirceáil gluaisteán méadaithe laistigh de 

chúirtealáiste an t-suímh níos mó ná na caighdeáin atá imlínithe thuas 

 

11.5.10 Miasa Satailíte Pobail 

Ba chóir moladh d’fhorbróirí breathnú ar an fhéidearthacht miasa pobail a shuí mar chuid den 

dearadh iomlán m.sh. ag leibhéal díon chun éilimh ina dhiaidh san a sheachaint ar shuiteáil a 

lán miasa satailíte aonaracha ar choimpléasc. 

 

11.5.11 Sonraí chun bheith i dteannta le hiarratais phleanála 

 Beidh sceideal achoimre i dteannta le gach iarratas d’fhorbairt árasáin do gach cineál, 

méid, ceantar urláir, ceantair sheomra príomha árasán &rl. i bhfoirm tábla (féach ar 

m.sh. Caighdeán Deartha d’ Árasáin Nua (RCORÁ 2007). Cruthóidh sé seo cuid den 

dTuairisc Measúnaithe Conláiste Cónaithe chun bheith i dteannta leis an iarratas. 

 Beidh sceideal ag déanamh imlíniú ar thógáil agus ar chríoch na gclár oibre, a 

bhainfidh le díolachán céimithe na sealúchas, aighnithe le haghaidh cheadú. 

 Beidh moltaí bainistíochta tráchta de chaighdeán ard le bheith san áireamh le moltaí 

pleanála mar chuid dá shonra iarratais i dteannta le páirceáil ghluaisteán agus soláthar 

spás conláiste dóthanach, plean bainistíochta dramhaíola agus molaí tírdhreachtaithe 

 Tá moltaí le haghaidh bainistíochta leanúnach forbairt an árasáin a bheith aighnithe ag 

céim iarratais na pleanála 

 

11.5.12 Pobail le Geata 

Moltar i gcoinne forbairtí cónaithe le geata go ginearálta agus ins an chuid is mó de na 

cásanna beidh cosc orthu de bharr go bhfríth-oibríonn siad le fís na Comhairle de bhaile 

tréscaoilteach, ceangailte agus nasctha agus tá teip orthu de ghnáth tabhairt faoin scéimh 

sráide. Breathnófar orthu seo, áfach, nuair atá coinníollacha eisceachtúla i gceist, mar thithe 

altranais/bailte cúraim. 

 

11.6 LEATHNAITHE TÍ 

 

Nuair atáthar ag déanamh measúnú ar iarratas do leathnú tí, tabharfaidh an tÚdarás Pleanála 

aird ar ‘Fhorbairt Chónaithe Inmharthana i gCeantair Uirbeacha’, 2009 agus an ‘Lámhleabhar 

Deartha Uirbeach – Treoir ar an gCleachtas Is Fearr’ nuair atáthar ag déanamh breathnú ar 

dhlús reatha an t-suímh agus ar an spás oscailte príobháideach atá fágtha. 
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Beidh éileamh ar dhearadh de chaighdeán ard do leathnaithe go bhfuil meas acu ar agus a 

chomhtháthaíonn an lóistín reatha maidir le hairde, scála, ábhair úsáidte, críche, comhréire 

fuinneoige & rl. 

 

Cuirfidh an Chomhairle éileamh ar mholtaí do leathnaithe cloí leis na treoirlínte seo a leanas: 

 Ní chóir go mbeadh an leathnú in iomaíocht leis bhfoirgneamh príomha 

 Ba chóir go gcomhtháthódh an fhoirm agus an dearadh leis an fhoirgneamh príomha, 

go ginearálta, ag leanúint comhréire na bhfuinneog, an sonrú agus na críche le 

huigeacht, ábhair agus dath san áireamh 

 Beidh an leathnú deartha i dtreo is go ndeimhnítear ná tarlaíonn aon fhorluí, scáthú, 

nó ionsaí ar príobháideacht na sealúchas cónaithe in aice láimhe. D’fhéadfadh 

measúnacht solas gréine agus solas lae a bheith éilithe 

 Sa chás go méadaíonn an leathnú féidearthacht lonnaíochta an lóistín, ba chóir go 

mbeadh oiriúnacht na cóireála séarachais ón-suíomh (i gceantair neamh-séaraigh) 

léirithe ag an iarrthóir. Sa chás nach féidir le hoiriúnacht a bheith léirithe, beidh ar an 

iarrthóir uasghrádú a dhéanamh ar an gcóras cóireála fuíoll uisce reatha ón-suíomh 

chun cloí le forálacha Cód Cleachtais – Cóireáil Fuíoll Uisce agus Córais Cur de 

Láimh ag Friotháil Tithe Singil (PE≤10) (2009) de chuid an GCC 

 Caithfidh cumas páirceáil ghluaisteáin a sholáthar laistigh de chúirtealáiste an tí a 

bheith léirithe 

 Beidh díonta claonta éilithe seachas ar roinnt leathnaithe cúil aon urláir. Ní bheidh 

leathnaithe dín réidh atá infheicthe ó cheantair poiblí ceadaithe de ghnáth 

 Go ginearálta, ní bheidh cead ag leathnaithe an líne tógála tosaigh reatha a bhriseadh. 

Beidh leathnú póirse nach mbriseann an líne tógála tosaigh go mór ceadaithe, de 

ghnáth. 

 I gcás eachtraí léibhinn agus leath-scartha, ní bheidh leathnaithe a ghobann amach go 

mór thar an líne tógála tosaigh agus/nó taobh le haghaidh iomlán an tí ceadaithe 

 Ní chóir tógáil ós cionn draenacha poiblí reatha, ach amháin sa chás gur chuaigh an t-

iarrthóir i gcomhairle agus gur aontaíodar le h-Innealtóir Ceantair go raibh an draein 

phoiblí slánaithe ag an dearadh molta. 

 

11.6.1 Árasán do Shean Daoine & do Muintir Ghaolmhar leis an gClann 

Déanann árasán ‘muintire’ tagairt d’ fho-roinnt nó leathnú aonad lóistín singil chun freastal ar 

bhall den neas-teaghlach agus tá sé inghlactha de ghnáth, an fhaid is nach aonad scortha é 

agus go bhfuil sé indéanta rochtain díreach a sholáthar don chuid eile den dteach. Ní bheidh 

aon fho-roinnt seasta den gairdín. Ní bheidh an t-árasán ligthe nó díolta, seachas mar chuid 

den dteach bunaigh agus rachaidh sé ar ais mar bhí mar chuid den dteach bunaigh sa chás 

nach bhfuil sé lonnaithe ag ball clanna a thuilleadh. Ba chóir go ndeimhneodh an dearadh go 

gcruthaíonn an t-árasán cuid tábhachtach den aonad cónaithe príomha agus de chumas aige 

ath-imeascadh d’úsáid clanna singil. 

 

11.6.2 Fo-Roinnt na Lóistíní 

Choimeád ceantair mhóra fhorbartha fho-uirbeacha i gCeatharlach patrún úsáide mar aonaid 

chónaithe clanna singil. D’fhéadfadh sé tarlú ina lán cásanna go bhféadfadh athrú lóistíní dá 

leithéid go aonad nó níos mó a bheith ina chúis dearóile ins na conláistí agus ní bheidh athrú i 

gcarachtar na gceantar seo ceadaithe, de ghnáth. D’fhéadfadh fo-roinnt lóistíní móra de 

mhéid clanna i láthair eile a bheith ceadaithe, áfach, go háirithe iad san taobh leis na bealaigh 
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príomha isteach i mbailte. D’fhéadfadh fo-roinnt lóistíní in aonaid soiléire aonaracha ar gach 

urlár a bheith i gceist le fo-roinnt dá leithéid. Sa chás go bhfuil fo-roinnt dá leithéid 

breathnaithe, beidh meastóireacht déanta ar fhachtóirí mar mhéid an spáis oscailte laistigh de 

theorainn an t-suímh, scéimeanna tírdhreachtaithe le coinneáil agus plandáil crann san 

áireamh, soláthar páirceála ar an láthair, coinneáil railí agus geataí reatha agus ceantair stórais 

dramhaíola scagtha mar chuid den mheasúnú. Nuair atá fo-roinnt ceadaithe ba chóir go 

mbeidís comhoiriúnach le carachtar ailtireachta an fhoirgnimh. Beidh meascán cuí lóistín i 

gceantair áirithe déanta amach ag Comhairle Contae Cheatharlach agus aird á thabhairt ar an 

meascán lóistín cónaithe i gceantar. 

 

11.6.3 Tithíocht Inlíonta laistigh de Cheantair Chónaithe 

D’fhéadfadh tithe ionaid singil agus forbairt inlíonta a bheith ceadaithe laistigh de agus 

timpeall ar cheantair fhorbartha bhunaithe. Caithfidh dearadh na forbartha inlíonta a bheith ar 

aon dul le carachtar an cheantair. Cé go mbeidh foirgnimh atá deartha go maith agus nua-

aimseartha breathnaithe, ba chóir aird a thabhairt ar a láthair agus a bheith in ann comhtháthú 

isteach i gcomhthéacs scéimh an bhaile/an bhaile dhreach. 

 

Beidh forbairt inlíonta éilithe chun comhréir a dhéanamh ar na foirgnimh agus na díonta agus 

an chomh-réir bunaidh. Beidh ar in-líonadh laistigh de léibhinn reatha aird a thabhairt, chomh 

maith, ar chlaonadh an dín, ar leibhéal an éadain, ar na sceimhleacha agus na línte coirnise, ar 

líne cinn na bhfuinneog agus ar chúrsaí stialla, 

 

11.6.4 Leagadh Síos Foirgneamh 

Tá cead éilithe do leagadh síos aon lóistín cónaithe, struchtúr cosanta nó struchtúr cosanta 

molta faoin Acht um Phleanáil agus Fhorbairt 2000 (leasú). Ní bheidh cead tugtha do leagadh 

síos struchtúr cosanta nó struchtúr cosanta molta, ach amháin nuair atá coinníollacha 

eisceachtúla i gceist. 
 

11.6.5 Suímh Ghairdín Cúinne/Taobhach 

Tabharfaidh an t-Údarás Pleanála aird orthu seo a leanas nuair atáthar ag déanamh measúnú 

ar mholtaí le haghaidh fhorbartha suímh gairdín cúinne/taobhach. 

 An léiríonn sé carachtar na sráide 

 Comhtháthú agus oiriúnacht an deartha agus an scála leis na foirgnimh in aice láimhe, 

agus aird á thabhairt ar an líne tógála bunaithe, ar an gcomhréir, ar na h-airdí, ar 

leibhéil an uchtbhalla agus ar ábhair na bhfoirgneamh in aice láimhe 

 Cothabháil na línte tógála tosaigh agus taobhacha nuair is cuí 

 An tionchar ar chonláistí cónaithe na suíomh in aice láimhe 

 An tionchar ar charachtar an scéimh sráide 

 Soláthar slí sábháilte chun dul isteach agus dul amach ón suíomh ná bíonn ina chúis 

guais tráchta a chruthú 

 Soláthar áiseanna páirceála gluaisteán cuí 

 Ní bheidh bloic árasáin luaite do shuímh gairdín cúinne/taobhach 
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11.7 FORBAIRT CHÓNAITHE FAOIN DTUATH 

 

I dtreo is go dtugtar bunús le riachtanas tithíochta tuaithe beidh an doiciméadú seo a leanas 

éilithe: 

 

 Talamh slán a dhéanamh den láthair mar is cuí 

 Léarscáileanna cláraithe talún agus doiciméadú gaolmhar 

 Ceangal áitiúil leis an gceantar a chruthú 

 Plean Tírdhreachtaithe a bheith i dteannta le hiarratais do thithe aon-uaire 

 Caithfidh línte suímh éilithe a bheith taispeánta ar phlean leagan amach an t-suímh 

 Gach doiciméadú cuí eile mar atá sé éilithe ag an Údarás Pleanála 

 

11.7.1 Comhshamhlú na Forbartha sa dTírdhreach 

Ba chóir go seachnódh gach foirgneamh ceadmhach láthair ardaithe iomraill agus ba chóir go 

mbeidís suite ar fhánaí lárnacha nó ísle talún ag ardú nuair is féidir. Ba chóir go ndéanfadh 

forbairt iarracht patrúin páirce traidisiúnta agus fálta bunaithe agus coillte a chaomhnú. 

D’fhéadfadh measúnacht tionchair amhairc a bheith éilithe sa chás go bhfuil an moladh suite 

istigh ann nó ag teorannú Ceantar Speisialta Caomhnaithe nó ceantar atá comharthaithe mar 

láthair scéimhe i Measúnacht Carachtair Tírdhreacha don gContae (Aguisín 6). 

 

11.7.2 Méid an t-Suímh do Thithe Singil agus ag baint úsáid as Córais 

Cóireála Fuíoll Uisce ar an Láthair 

Beidh méid suímh íosmhéid 2000m
2
 (½ acra) éilithe do theach singil i dtreo is go 

bhfreastalaítear ar chóireáil eisiltigh dóthanach, ar pháirceáil, ar thírdhreachtú agus ar 

chothabháil conláiste tuaithe. 

 

11.7.3 Caomhnú Crann agus Fál Sceach 

Molfaidh Comhairle Contae Cheatharlach cosaint na gcrann aibí agus na bhfálta uile a bhíonn 

ar shuímh forbartha agus ar bhóithre, agus d’fhéadfaidís, mar chuid de phróiseas na n-

iarratas, éileamh a dhéanamh ar shuirbhéanna crann agus fál a bheith i dteannta le hiarratais 

le haghaidh fhorbartha. Ba chóir go mbeadh gach crann le trastomhas 75mm agus níos mó 

(tomhaiste ag airde 1.4m ós cionn leibhéal na talún) a bheith san áireamh sa t-suirbhé. Ba 

chóir go mbeadh suirbhéireacht déanta ar fhálta trí thagairt a dhéanamh do speiceas, do 

théastar brainse, do scaipeadh, d’airde agus don riocht. Ba cheart obair shlánaithe a bheith 

áirithe. 

 

Sa chás go bhfuil crainn nó fálta caomhnaithe ar shuíomh fhorbartha, tá sé tábhachtach go 

bhfuil na crainn agus na fálta cosanta trí shreangú slán a chur suas roimh tosú aon oibreacha 

suímh nó innealtóireachta agus ná beadh aon earraí stóráilte laistigh den gceantar sreangaithe 

agus nach bhfuil teacht ag aon fheithicle ar an gceantar sreangaithe. Ní bheidh forbairt 

ceadaithe go ginearálta sa chás go mbeidh damáiste nó scrios dóighiúil do chrainn atá cosanta 

ag Ordú Caomhnaithe Crann nó dóibh san go bhfuil luach áitiúil conláiste nó nádúir acu. 

Moltar i gcoinne forbairt a éilíonn leagadh crainn aibí de luach conláiste, de luach 

caomhnaithe nó de shuim speisialta. Tabharfaidh an Chomhairle aird ar BS 5837 1991 
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‘Treoir do Chrainn maidir le Tógáil’ agus BS 3998 ‘Oibreacha Crann’ ins an measúnú ar aon 

iarratas pleanála. Sa chás nach féidir leagadh crann a sheachaint, beidh plandáil nua éilithe ag 

baint úsáid as speiceas dúchasach. 

 

Sé is fearr crainn de d’oirchill áitiúil (i.e. fásta ó shíol atá ag fás go háitiúil) de bharr go 

mbeidís in oiriúint d’fhás níos fearr i gContae Cheatharlach. Cuirfidh Comhairle Contae 

Cheatharlach plandáil crann agus speiceas scrobarnach dúchasach chun cinn, trí dhíriú ar 

úsáid a bhaint as speiceas dúchasach (d’oirchill áitiúil pé áit agus is féidir) ina chuid oibre 

tírdhreachtaithe agus ar shealúchas an Chomhairle Contae. Tá sé tábhachtach go 

bhfriothálann plandáil nua sa chontae, ní hamháin ar chabhrú le hathghiniúint crann go 

ginearálta, ach chun deimhin a dhéanamh de go ndeimhníonn meascán aoise na gcrann 

laistigh den gcontae go bhfuil stoc in ionad ann i gcónaí ag na céimeanna difriúla fáis. Ba 

chóir go mbeadh teorainn suíomh críochnaithe (plandáil/sreangaithe/le balla). 

 

11.8 GNÍOMHAÍOCHTAÍ EACNAMAÍOCHTA 

BUNAITHE SA BHAILE 

 

Is féidir le gníomhaíochtaí bunaithe sa bhaile a bheith sonraithe mar ghníomhaíochtaí trádála 

ar scála beag, atá sa dara áit ina dhiaidh úsáid áitribh a úsáid mar áit cónaithe. Táid ceadaithe 

sa chás go leanann úsáid príomha an áitribh mar áit cónaithe agus sa chás ná cuirtear isteach 

go diúltach ar chonláiste na cónaitheacha mórthimpeall. Breathnóidh an Chomhairle orthu 

seo a leanas, nuair atáthar ag déanamh breathnú ar iarratais d’úsáidí dá leithéid: 

 Nádúr agus méid na hoibre 

 Na héifeachtaí ar chonláistí na sealúchas in aice láimhe go háirithe maidir le 

huaireanta cloig oibre, agus guais ghinearálta 

 Leibhéil measta giniúna tráchta 

 Giniúint, stórais agus bailiúchán dramhaíola 

 

Níl seirbhísí thar an gcuntar, deisiú feithiclí, comharthaí gnó, crannóga fógraíochta, 

geataí/griollta slándála agus an iomad soilse slándála ceadaithe de ghnáth i gceantar cónaithe 

agus ba chóir go mbeadh sé faoi réir teorainn chuí. D’fhéadfadh an tÚdarás Áitiúil cead 

sealadach a thabhairt de dhá nó trí bhliain do ghníomhaíochtaí eacnamaíochta bunaithe sa 

bhaile chun éascú a dhéanamh ar mhonatóireacht an ghníomhaíochta. 

 

11.8.1 Aonaid Oibre Beo 

Sé is aonad beo ná aonad singil nó spás laistigh d’fhoirgneamh atá mar áit cónaithe agus áit 

gnó nó trádála. Tá sé uathúil ó úsáid cónaithe ina aonar. Beidh forbairt aonaid oibre beo 

molta de bharr gur féidir leo a bheith ina chúis pátrún úsáide talún níos inbhuanaithe i 

gceantar trí fhreastal ar mheascán úsáidí, ag deimhniú cothromaíocht idir ghníomhaíocht lae 

agus oíche agus comaitéireacht a laghdú. Beidh siad ceadaithe i gcriosanna lár bhaile agus 

fiontar agus forbartha, faoi réir géilliúlachta leis na caighdeáin forbartha cuí. 

 

Breathnófar ar sholáthar aonaid oibre beo i gcriosanna eile, le measúnú déanta ar a fhiúntas 

aonarach, go háirithe ar shuímh go bhfuil an tosach díobh ar bhealaigh príomha nó fréimhe 

isteach sa bhaile. 
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Nuair atáthar ag déanamh measúnú ar iarratais d’aonaid oibre beo, tabharfaidh an Údarás 

Pleanála aird orthu seo a leanas: 

 Beidh aonaid oibre bheo i gceantair cónaithe agus bloic chónaithe suite ag leibhéal an 

bhoinn urláir nó ag leibhéal sráide, murach gur aithin plean ceantair áitiúil nó plean 

creatlach do cheantar an t-sráid d’úsáid miondíola nó d’úsáidí comhlántacha mar 

caiféanna, bialanna nó tithe tábhairne. 

 Seasfaidh aonaid oibre bheo do chuid den gcandam iomlán d’aonaid chónaithe maidir 

le Cuid V den Acht um Phleanáil agus Fhorbairt, 2000, leasú 

 Cloífidh cuid chónaithe d’aonad oibre beo le Caighdeáin Deartha d’ Árasáin Nua 

(RCORÁ, 2007). Beidh spás urláir íosmhéid ag an gcuid trádála de gach aonad oibre 

beo agus é mar an gcéanna le nó níos mó ná ceantar urláir cónaithe an aonaid oibre 

beo. Caithfidh dhá eilimint scartha a bheith comhtháthaithe agus ní chóir go mbeadh 

an eilimint trádála scartha go fisiceach nó roinnte ón eilimint chónaithe. 

 Beidh na haonaid oibre beo measúnaithe mar aonad singil chun 

tairiscintí/ranníocaíochtaí airgeadais a dhéanamh amach 

 Beidh airde íosmhéid ó urlár go síleáil inmheánach na n-aonad oibre beo 4 – 4.5 

méadar agus ba chóir go mbeadh an dearadh ailtireachta oscailte go dóthanach agus 

trédhearcach chun ceadú d’úsáid trádála an t-sráid a lasadh agus beocht a léiriú 

 Beidh socrú scartha déanta le haghaidh stórais agus stórais dramhaíola do 

chomhpháirteanna cónaithe agus trádála na n-aonad oibre beo 

 Beidh duchtú aeraithe agus seirbhísí eile san dearadh agus i dtógáil na bhfoirgneamh 

chun ceadú d’aonaid bonn urláir a bheith úsáidte mar aonaid oibre beo. 

 Ionchorpróidh dearadh agus tógáil aonad dá leithéid bearta feistithe fuaime ar 

chaighdeáin atá comhsheasmhach leis an gá íosmhéadú a dhéanamh ar fhuaim agus 

conláistí cónaithe a chosaint 

 Beidh úsáid chomhpháirt trádála aonaid oibre beo comhoiriúnach le cosaint conláistí 

na sealúchas cónaithe in aice láimhe 

 Beidh riachtanais pháirceála gluaisteán do gach aonad measúnaithe mar choibhéis 

aonad cónaithe amháin. 

11.9 ÁISEANNA POBAIL 

 

Aithníonn Comhairle Contae Cheatharlach an tábhacht a bhaineann le réimse éagsúil 

áiseanna pobail a sholáthar chun forbairt pobail áitiúla inmharthana a dheimhniú. 

 

11.9.1 Scoileanna 

Beidh an doiciméad treorach Teicniúil TGD-027 (nó aon doiciméad uasdátaithe dá leithéid) 

ar mheasúnacht aitheantais agus oiriúnachta suímh le haghaidh iarbhunscoileanna curtha le 

céile maidir le hiarbhunscoileanna faid is go mbeidh doiciméad treorach teicniúil TGD-025 

(nó aon doiciméad uasdátaithe dá leithéid) curtha le céile maidir le bunscoileanna. Léireoidh 

foirgnimh scoile caighdeán ard deartha, críche agus ábhair. Beidh measúnú ar chumas reatha 

scoileanna i dteannta le gach iarratas d’fhorbairt cónaithe mór i gcomhréir le Treoirlínte 

Forbartha Forbairt Inbhuanaithe i gCeantair Uirbeacha (RCORÁ, 2008) agus le Soláthar 

Scoileanna agus an Córas Pleanála (RCORÁ agus DES, 2008). Caithfidh iarratais do mheán 

scoileanna nua agus leathnaithe sonraí ar áiseanna ciúála agus fágála sábháilte do bhus agus 
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do ghluaisteán, ar ghréasán bóthair agus cosáin dóthanach don suíomh, ar pháirceáil rothar 

agus feithicle ar an láthair agus ar áiseanna caithimh aimsire dóthanach a sholáthar, mar is 

cuí. Ba chóir talamh in aice le scoileanna reatha a bheith cosanta, nuair is féidir, le haghaidh 

úsáide oideachais féidearthachta sa todhchaí chun ceadú do leathnú na scoileanna seo, más 

cuí, faoi réir oiriúnacht an t-suímh agus comhaontas na scairshealbhóirí éagsúla. 

 

11.9.2 Ceantair Imeartha 

Éileoidh an Chomhairle soláthar ceantair imeartha atá deartha agus tírdhreachtaithe go cuí ins 

na forbairtí tithíochta nua uile ós cionn 75 lóistín. D’fhéadfadh faichí imeartha, cúirteanna 

cispheile, cúirteanna leadóige, ballaí iomána nó áiseanna eile a mheasann an Chomhairle go 

bhfuilid cuí a bheith san áireamh in áiseanna imeartha. D’fhéadfadh an caighdeán seo a 

bheith athraithe in aon cás ar leith sa chás go bhfuil cúiseanna móra é a dhéanamh. 

D’fhéadfadh dáileadh geografach reatha áiseanna imeartha agus próifíl déimeagrafach 

éiritheach an cheantair a bheith san áireamh i gcritéar go bhféadfaí aird a thabhairt air. Ba 

chóir go mbeadh ceantair imeartha suite sa tslí gur féidir leis na lóistíní féachaint orthu ach, 

ag an am gcéanna, ná bíonn siad ina chúis fadhbanna núise míréasúnta do mhuintir na háite. 

Ba chóir go mbeadh áiseanna dá leithéid iniata agus insroichte do na leanaí go léir. 

 

11.9.3 Áiseanna Cúraim Leanaí 

Tógtar gurab é an brí atá le cúram leanaí ná áiseanna agus seirbhísí cúram lae-iomlán agus 

seisiúnacha do leanaí réamh-scoile agus do leanaí scoile lasmuigh d’uaireanta cloig scoile. Tá 

seirbhísí go bhfuil deiseanna cúraim, oideachais agus sóisialta i gceist ann do leanaí san 

áireamh, agus, mar sin, tá réamh-scoileanna, seirbhísí cúraim-lae, naíolanna, grúpaí imeartha 

agus grúpaí iar-scoile san áireamh. Tuigeann Comhairle Contae Cheatharlach an tábhacht 

sóisialta, oideachais agus eacnamaíochta moladh d’fhorbairt réimse leathan áiseanna cúraim 

leanaí i gceantair uirbeacha agus tuaithe mórthimpeall an chontae. Tuigeann siad, chomh 

maith, go gcaithfidh cúram leanaí a bheith suite go cuí. Cuirfidh an tÚdarás Áitiúil chun cinn 

soláthar áiseanna cúraim leanaí laistigh d’áiteanna nua nó reatha oibre, de cheantair cónaithe, 

de bhunaíochtaí oideachais, de láir bhailte agus in aice le nóid iompar poiblí. 

 

Beidh éileamh ar áiseanna cúraim leanaí bheith soláthraithe i bhforbairtí nua i gcomhréir le h-

Áiseanna Cúraim Leanaí: Treoirlínte d’Údaráis Pleanála 2001 agus le Is Maith Linn An Áit 

Seo: Treoirlínte don gCleachtas Is Fearr i nDearadh Áiseanna Cúraim Leanaí 2005. Sé an 

caighdeán léiritheach ná áis cúraim leanaí amháin, ag freastal ar 20 leanbh, do thimpeall 75 

lóistín. D’fhéadfadh an caighdeán seo a bheith athraithe in aon chás ar leith sa chás go bhfuil 

cúiseanna móra lena dhéanamh. D’fhéadfadh dáileadh geograife reatha áiseanna cúraim 

leanaí agus próifíl déimeagrafach éiritheach an cheantair a bheith san áireamh i gcritéar a 

fhéadfadh aird bheith tugtha air i measúnacht dá leithéid. 

 

Sa chás go bhfuil sé molta áiseanna cúraim leanaí a bheith suite laistigh de cheantair 

chónaithe bhunaithe, beidh iarratais d’úsáidí dá leithéid measúnaithe agus aird á thabhairt ar 

an éifeacht dóighiúil ar chonláistí na sealúchas in aice láimhe, ar infhaighteacht spáis le 

haghaidh páirceála ón tsráid agus/nó pointí fágála agus bailithe oiriúnacha agus spás imeartha 

lasmuigh. D’fhéadfadh sé a bheith riachtanach, i roinnt cásanna, coinníoll a chur síos a 

éileodh roinnt ábhar cónaithe a bheith coimeádta san áitreabh. 

 

Ba chóir go n-aithneodh/dtaispeánadh iarratais d’áiseanna cúraim leanaí iad seo a leanas: 
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 Nádúr na háise (cúram lae iomlán, seisiúnach, bualadh isteach agus/nó cúram ina 

dhiaidh na scoile) 

 Líon na leanaí go bhfuil freastal orthu, réimse aoise na leanaí agus méid na foirne 

molta 

 Eagraithe rochtana agus soláthar páirceála do chustaiméirí agus don fhoireann 

 Uaireanta cloig oibre 

 Soláthar spáis oscailte agus bearta le haghaidh bhainistíochta air 

 Ceantair spáis urláir inmheánacha le haghaidh naíolanna, le ceantair mar chistin, 

leithris, codlata agus ceantair choimhdeacha eile as an áireamh 

 Oiriúnacht an t-suímh le haghaidh chineáil agus méid na háise molta 

 Rochtain fhuirist don uile dhuine 

 

11.9.4 Tithe Altranais agus Tithe Cúraim Cónaithe 

Meastar go bhfásfaidh an gá atá le tithe altranais agus le tithe cúraim cónaithe i gContae 

Cheatharlach sa todhchaí agus ba chóir go mbeadh na háiseanna seo comhtháthaithe pé áit 

agus is féidir isteach i gceantair bhunaithe nó pleanáilte cónaithe an Chontae sa chás gur 

féidir lena gcónaitheoirí úsáid a bhaint as rochtain réasúnta ar sheirbhísí áitiúla. Nuair atáthar 

ag déanamh breathnú ar iarratais do na forbairtí seo, tabharfaidh an Údarás Pleanála aird 

orthu seo a leanas: 

 Na háiseanna sóisialta reatha agus an t-éileamh laistigh den gceantar. Ba chóir go 

mbeadh measúnacht ar an dtionchar ar sheirbhísí áitiúla i gcás láthair sa chás go 

bhfuil grúpáil de ghrúpa úsáideora ar leith. 

 An tionchar ar charachtar fisiceach an cheantair mar leibhéil pháirceála gluaisteán 

agus spás conláiste príobháideach 

 An tionchar ag fuaim agus ag clampar ó thrácht breise sa cheantar 

 Is féidir le leibhéal ard conláiste (le spás oscailte atá deartha go maith san áireamh) a 

bheith soláthraithe do chónaitheoirí tithe altranais. I gcás forbairt nó forbairtí móra 

nach bhfuil suite in aice le háiseanna áitiúla beidh soláthar seomraí guí/séipéil, siopaí 

éilithe. 

 An bhfuil, nó nach bhfuil an méid agus an scála cuí don gceantar 

 Cruthú timpeallacht cónaithe malartach le radharc ó gach seomra codlata ar cheantair 

tírdhreachtaithe/plandaithe 

 An Tionchar ar chonláistí na sealúchas in aice láimhe 

 

11.9.5 Ionaid Leighis/Obrádlanna/Ionaid Sláinte/Obrádlanna Tréidliachta 

Beidh ionaid leighis/obrádlanna, ionaid sláinte áitiúla agus obrádlanna tréidliachta a 

shásaíonn riachtanais agus atá insroichte go héasca d’úsáideoirí seirbhíse áitiúil breathnaithe 

go fabhrach i gceantair fhorbartha reatha an fhaid is ná bíonn tionchar acu ar an gconláiste 

cónaithe agus go mbíonn infhaighteacht páirceála dóthanach ann. Beidh ionaid chúraim 

liachta príomha aon-stad, cleachtais Dochtúra Ginearálta agus obrádlanna tréidliachta molta i 

láthair go bhfuil teacht éasca ag baill an phobail níos leithne orthu. Tá réimse leathan 

cineálacha foirgneamh san áireamh faoi láthair in áitribh do chleachtadh ginearálta, do 

chomhairleoirí a bhaineann le leigheas agus do chleachtais tréidliachta go dtéann a réimse ó 

oiriúnú áitribh teaghlaigh do chleachtóirí singil go h-áitribh fhorbartha do chleachtais grúpa 

mór. Tabharfaidh Comhairle Contae Cheatharlach tacaíocht do sholáthar comhairleoirí 

cúraim sláinte in ionaid ceantar agus comharsanúla i gcomhréir le polasaí an Bhoird Sláinte 

ar chúram príomha. 
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Ní bhreathnófar ar iarratais athrú úsáide ó chónaithe go áiseanna/obrádlanna cúraim sláinte 

(leighis agus tréidliachta) ach amháin sa chás gur féidir le príobháideacht agus conláiste na 

lonnaitheoirí in aice láimhe a bheith coimeádta agus ná bíonn éifeacht díobhálach ag an 

moladh ar an gconláiste áitiúil trí méadú tráchta, pháirceála gluaisteán nó fuaime. Ar an gcaoi 

seo, ní bhíonn aon chuid d’aonad cónaithe laistigh de bhloc árasáin san áireamh i gcónaithe. 

 

Nuair atáthar ag déanamh measúnú ar mholtaí d’aistrithe i gceantair cónaithe ceadóidh 

Comhairle Contae Cheatharlach d’aistriú cuid de lóistín go comhairleoireacht leighis, 

tréidliachta nó comhairleoireacht gaolmhar an fhaid is go leanann an lóistín mar áit chónaithe 

príomha an chleachtóra agus sa chás go raibh riachtanas áitiúil léirithe. 

 Conláiste agus príobháideacht na lonnaitheoirí in aice láimhe 

 Áiseanna páirceála dóthanach ón t-sráid 

 

11.9.6 Áiseanna Cúraim 

Éileoidh athrú úsáide ó chónaithe go áis cúram, chun freastal ar níos mó ná seisear duine le 

míchumas intleachtach nó fisiceach orthu, cead pleanála agus déileálfar leis go báúil, ag 

breathnú ar fhachtóirí mar insroichteacht, trácht, sábháilteacht agus cóngaracht d’áiseanna 

pobail agus siopadóireachta. Siad tithe scartha aon staighre le spás príobháideach dóthanach 

agus spás oscailte slán agus páirceáil ar an láthair na háiteanna is fearr d’úsáidí dá leithéid. 

 

11.9.7 Soláthar Áiseanna Spóirt 

Beidh ar fhorbróirí socrú a dhéanamh do bhonneagar spóirt agus caithimh aimsire ar 

chóimhéid leis na riachtanais atá ginte ag an fhorbairt san agus cumas na n-áiseanna reatha sa 

cheantar freastal ar riachtanais reatha agus todhchaí. Beidh iarratais phleanála d’áiseanna 

pobail mar thalamh spóirt, cúrsaí gailf, páirceanna imeartha agus hallaí/ionaid phobail 

breathnaithe bunaithe orthu ar bhonn: 

 An gá atá leis an fhorbairt agus a ról i bhforbairt áiseanna áitiúla 

 Oiriúnacht an t-suímh maidir le láthair, trácht, insroichteacht agus tionchar ar 

chonláistí na sealúchas sa cheantar 

 Féidearthacht il-úsáid ag grúpaí/baill eile an phobail 

 

Éileoidh iarratais phleanála cónaithe le 100 aonad nó níos mó measúnacht riachtanais 

caithimh aimsire. Ba chóir go gcruthódh caitheamh aimsire cuid tábhachtach de mholtaí 

forbartha cónaithe ar scála mór. 

 

11.9.8 Tuilsoilsiú Áiseanna Spóirt agus Caithimh Aimsire 

Beidh soláthar tuilsoilsiú eachtrach breathnaithe go cúramach ag an gComhairle chun an 

conláiste cónaithe, an nádúr agus sábháilteacht tráchta a chosaint. Beidh daingneáin solais 

sciata ina iomlán le gabhálais cochaill chun deimhin a dhéanamh de go bhfuil na leibhéil 

solais aníos íseal. Beidh siad seo a leanas san áireamh in iarratais pleanála: 

 Sonraí ar leibhéil cothrománacha agus ceartingearacha (leibhéil lusca) na soilse 

 Uaireanta cloig úsáide molta 
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11.10 FORBAIRT TALMHAÍOCHTA 

 

Éileoidh an Chomhairle, i dtógáil agus i leagan amach foirgnimh talmhaíochta, go mbeidh 

foirgnimh suite chomh neamh-threallúsach agus is féidir agus go meascfaidh críche agus 

dathanna na forbartha isteach i pé rud atá timpeall orthu. Éileoidh an t-Údarás Pleanála go 

mbeidh forbairtí talmhaíochta tógtha agus suite i dtreo is go ndeimhnítear nach bhfuil aon 

bhagairt truaillithe d’uisce talún nó dromchla ann. Nuair atáthar ag déanamh measúnú ar 

iarratais phleanála d’fhorbairtí talmhaíochta tabharfaidh an Chomhairle aird ar Rialacháin na 

bPobal Eorpacha (Cleachta Talmhaíochta Maith do Chosaint Uiscí) 2006. 

 

Déanfaidh an Chomhairle iarracht foirgnimh a ghrúpáil le chéile agus a láithriú i slí chuí i 

gceantair atá soghonta ó thaobh na n-amharc de, agus éileamh a dhéanamh ar úsáid ábhar 

eachtracha comhchuí chun íoslaghdú a dhéanamh ar an gcur isteach ar an dtírdhreach. Tá 

úsáid cumhdach de dhath dorcha, leis an ndath cumhdaigh is fearr donn, liath, glas agus 

dearg, d’fhoirgnimh feirme, agus ba chóir go mbeadh an díon níos dorcha ná ballaí. 

 

11.10.1 Foirgnimh/Struchtúir Nua 

D’fhéadfadh foirgnimh nua le haghaidh fhiontair tionsclaíocha agus trádála ar sheilbh feirme 

a bheith inghlactha má táid ar scála beag agus gur féidir leo a bheith comhtháthaithe isteach i 

ngrúpa reatha foirgnimh feirme. 
 

11.10.2 Athúsáid Foirgnimh Reatha 

D’fhéadfadh cead pleanála a bheith tugtha d’athúsáid foirgnimh feirme as úsáid le haghaidh 

fhiontar tuaithe de scála beag, an fhaid is go bhfuil an t-Údarás Pleanála sásta faoi na cúrsaí 

seo a leanas: 

 Go raibh an foirgneamh in úsáid talmhaíochta cheana ar feadh tréimhse ama réasúnta 

 Nach bhfuil sé éilithe a thuilleadh do chúiseanna talmhaíochta 

 Gur féidir leis an úsáid a bheith coimeádta don gcuid is mó laistigh den fhoirgneamh 

reatha 

 

11.10.3 Tionscal a Bhaineann le Talmhaíocht 

D’fhéadfadh forbairt tionsclaíoch a bhaineann le talmhaíocht a bheith ceadaithe sa chás ná 

bíonn coimhlint ann leis an gconláiste nó le húsáid inmharthana an tsealúchais. Tá 

sábháilteacht tráchta, smacht truaillithe agus fuíll, agus cóireáil sásúil eisiltigh, boladh agus 

fuaime, méid agus foirm an fhoirgnimh agus an méid gur féidir leo a bheith comhtháthaithe 

sa dtírdhreach san áireamh i mbreathnaithe eile. 
 

11.10.4 Talmhaíocht Dian 

D’fhéadfadh moltaí talmhaíochta diana a bheith ceadaithe sa chás na beadh moltaí dá leithéid 

ina chúis guais tráchta nó tionchar comhshaoil diúltach do-ghlactha a bheith acu ar ithir, ar 

uisce talún nó ar chonláistí tuaithe. Caithfidh iarratais dá leithéid a léiriú gur féidir cóireáil a 

bheith déanta ar fhuíll agus ar sciodair ar bhonn inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de. 
 

http://www.tearma.ie/Search.aspx?term=neamhthreall%c3%basach&lang=3116659
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11.10.5 Forbairtí Eachaí 

Tá an tionscal eachaí mar thionscal bunaithe agus mar cheann atá ag fás mórthimpeall 

Chontae Cheatharlach ins na blianta déanacha. Tá 14 feirm graí taifeadta sa chontae i 

Stiúrthóireacht Páirce na hÉireann 2014, le 14 traenálaithe i dteannta le roinnt póraitheoirí. 

Tá 2 club mharcaíochta, 6 ionad eachaíochta, club fiacha capaillín amháin agus 2 club fiacha 

i gContae Cheatharlach faoi láthair. 

 

Tá tógáil cheantair sreangtha gan díon le haghaidh aclaíochta nó traenála capaill nó capaillíní, 

i dteannta le leaba draenála nó ábhar dromchla bog chun dromchla do gach aimsir a sholáthar 

díolmhaithe ó phleanáil, faoi réir choinníollacha. Mar sin, tá feirmeacha graí, láthair gainmhí, 

cos in airde do gach sort aimsire, na húsáidí a théann le briseadh agus marcaíocht capall i 

dteannta le traenáil capaill i.e. capaill folaíochta agus seó-léimneach go léir sonraithe mar 

ghníomhaíochtaí talmhaíochta agus, mar sin, níl cead pleanála éilithe. 
 

11.10.6 Forbairtí Muclach 

Déileálann I.R. 610 de na hAchtanna GCC 1992-2011 le ceadúnú IPPC. Beidh éileamh ar 

gach aonad muc iarratas a éileamh ar cheadúnas Coisc agus Smachta Truaillithe 

Comhtháthaithe (IPPC) má théann sé thar 750 áit do chránacha in aonad póraithe, 285 áit do 

chráin in aonad comhtháthaithe nó 2000 áit do tháirgeadh muca. Bíonn na teorainneacha seo i 

gceist má tá an stoc laistigh den gcoimpléasc céanna nó laistigh de 100 méadar ón 

gcoimpléasc céanna. 

 

Caithfidh gach forbairt muclach cloí leis na rialacháin chuí maidir le truailliú agus fuíoll clós 

feirme, le tagairt ar leith d’Acht an Ghníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil 1992 mar 

atá sé leasaithe agus na hAchtanna um Rialtas Áitiúil (Truailliú Uisce) (1977 agus 1990) 

chun deimhin a dhéanamh de ná beidh forbairtí talmhaíochta mar mhuclaigh ina chúis 

truaillithe do chúrsaí uisce agus aird á thabhairt ar riachtanais Plean Bainistíochta Abhantrach 

an Oir Dheiscirt. Beidh éileamh ar dhéileáil le rudaí mar fhothram, trácht, rochtain bóthar, 

boladh agus scaipeadh sciodar in iarratas pleanála. 

 

Tá bainistíocht aoiligh chun cloí le IR 378 – Rialacháin Dea-Chleachtais Talmhaíochta an AE 

do Chosaint Uisce 2006, An treoir Uisce, an Treoir Uisce Talún agus Treoir Astaithe Gás an 

Tí Ghloine san áireamh i reachtaíocht bhreise go gcaithfidh an Chomhairle tagairt a 

dhéanamh dóibh. 

Sé an rud is fearr go mbeidh forbairtí muclach nua sa bhreis ar 3000 aonad muc (Ál cránach 

amháin = 10a.m, muc amháin = 1a.m.) faid íosmhéid 5km ó ionaid daonra reatha sa bhreis ar 

200 duine. 
 

11.10.7 Foraoiseacht 

De bharr an ghá atá le hathstruchtúrú a dhéanamh ar chleachtais talmhaíochta, cabhróidh an 

Chomhairle le forbairt foraoiseachta, foraoiseacht duillsilteach ach go háirithe, mar rogha eile 

ar úsáid talún talmhaíochta, faid is go gcosnaítear conláistí cónaithe na gcónaitheoirí tuaithe, 

chomh maith, le bunú ceantar cuí atá saor ó fhoraoisí. Ba chóir go leanfadh forbairtí foraoise 

an cleachtas reatha is fearr agus “Treoirlínte Foraoiseachta agus Tírdhreachtaithe” (Iúl 2000) 

de chuid Seirbhís na Foraoise sa chás gur chóir do chuspóirí tírdhreacha díriú ar oiriúnacht 

leis agus uasghrádú ar charachtar tírdhreacha áitiúil reatha. Ba chóir go mbeadh pleananna 

deartha tírdhreacha ullmhaithe sa chás go bhfuil ceantair ard chonláiste soghonta i gceist. Ba 

chóir go mbeadh tionscnaimh foraoise deartha agus forfheidhmithe i slí gur dhócha go n-
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uasghrádóidh siad conláistí áitiúla reatha. Ba chóir go mbeadh aon tionchair diúltacha 

d’fhoraois ar chúrsaí uisce agus ar fhoinsí soláthair uisce seachanta. 

 

Ba chóir go n-ullmhódh agus go gcothódh úinéirí foraoise straitéis chosanta tine foraoise, le 

soláthar agus cothabháil toitbhearnaí ordaithe cuí, taiscumair soláthair uisce agus rochtain 

foraoise san áireamh. Ba chóir pleananna tine a bheith ullmhaithe do gach foraois agus 

athbhreithniú déanta ar gach bliain. 

 

Ní bheidh an Chomhairle i bhfabhar forbairt foraoise i láthair go mbeadh tionchar diúltach 

acu ar Radhairc Chosanta/Liostáilte laistigh den gcontae, nó go mbeadh tionchar diúltach acu 

ar leachta taifeadta, ar Cheantair Oidhreachta Nádúrtha, ar shuímh Seandálaíochta nó ar 

shuímh geolaíochta. 

 

11.10.8 Míntíriú Talún 

Tá Míntíriú Talún díolmhaithe faoi Rang 11, Sceideal 2 Cuid 3 de na Rialacháin Phleanála 

agus Forbartha 2001 (leasú). Baineann an díolmhú le baint amach oibreacha ar thalamh atá 

úsáidte don gcuid is mó do chúiseanna talmhaíochta nó foraoiseachta, sa chás go bhfuilid seo 

a leanas san áireamh in oibreacha dá leithéid: 

 Draenáil páirce 

 Míntíriú talún 

 Feabhsú sreangacha reatha 

 Feabhsú féarach cnoc 

 Míntíriú riasc inbhir nó calaidh, sa chás nach bhfuil caomhnú talún nó calaí dá 

leithéid mar chuspóir an Phlean Forbartha don gceantar 

 

Sa chás go mbíonn oibreacha míntírithe talún ar siúl i bhfoirm líonadh talún caithfidh an t-

iarrthóir, i dtreo is go mbaintear úsáid as an díolmhú, a bheith in ann a léiriú don Údarás 

Pleanála go bhfuil an líonadh talún riachtanach d’oibreacha míntírithe agus ná bíonn talamh i 

gceist faoi réir chaomhnú (CSC/CSC/PHNA/CON/Bogaigh). 

 

11.10.9 Mícre-Fhiontair/Éagsúlú Tuaithe 

Breathnóidh an Chomhairle ar mhicrea-fhiontair tuaithe i gceantair lasmuigh de lonnaíochtaí 

comharthaithe sa chás go gcloítear leis an gcritéar seo a leanas: 

1. Tá an gnó mar mhion-fhiontar nua-thionscanta agus tá ceangail intreacha ann idir an 

fhorbairt mholta agus a láthair agus/nó an tionscal teachín 

2. Tá gach caighdeán smachta forbartha infheidhmithe sásaithe 

3. Ní chuireann an moladh isteach go diúltach ar shábháilteacht tráchta 

4. Beidh an moladh teoranta do dhéantúsaíocht, do tháirgeadh nó do phróiseáil 

5. D’fhéadfadh mion-díoltóireacht teoranta a bheith freastalaithe do thionscail teachín 

6. Ní bhíonn tionchar diúltach ag an fhoirgneamh/úsáid molta ar na húsáidí talún nasctha 

7. Tá plean gnó i dteannta leis an moladh 

8. Ní thógfaidh an foirgneamh/úsáid mholta go bunúsach ón gcarachtar tuaithe nó ó 

chonláiste amhairc an cheantair 
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11.10.10 Ceapacha 

Míníonn an tAcht um Phleanáil agus Fhorbairt 2000, mar a bhí sé leasaithe, ceapacha mar 

‘cheantar talún déanta suas de níos lú ná 1,000m
2
 ar chíos nó le fáil le haghaidh chíosa agus 

cothú ag duine amháin nó níos mó atá mar bhall den bpobal áitiúil agus a chónaíonn díreach 

in aice nó in aice leis an garraí scóir, don gcúis glasraí nó torthaí a thairgeadh le haghaidh 

úsáide an duine san nó ball dá c(h)lann. 

 

Ceadaíonn an tAcht um Phleanáil & Fhorbairt, 2000, mar atá sé leasaithe, d’Údarás Áitiúil a 

léiriú i bPlean Forbartha aidhm talamh a choimeád le haghaidh úsáide agus cothaithe mar 

cheapacha agus le haghaidh rialaithe, cur chun cinn, éascaithe nó smachtaithe soláthar na 

talún don úsáid san. 

 

11.11 FORBAIRT ÚSÁID MHEASCTHA 

 

Breathnófar ar fhorbairtí úsáid mheasctha laistigh de na ceantair atá aitheanta mar oiriúnach i 

mbailte agus i sráidbhailte an Chontae ar fhiúntas gach iarratas. Beidh an meicníocht seo a 

leanas le haghaidh fhorbairtí úsáid measctha a shlánú i láthair chuí forfheidhmithe: 

 

(a) Ní bheidh níos lú ná dhá úsáid phleanála scartha ceadaithe de ghnáth (i.e. 

miondíol/cónaithe nó miondíol/oifigí &rl.) 

(b) Sa chás go bhfuil níos mó ná dhá úsáid scartha molta, ní bheidh úsáid amháin singil i 

dteideal >50% den spás urláir chomhláin 

 

Aithnítear, gan meicníocht dá leithéid, go bhféadfadh úsáid cheannasach amháin ann ceannas 

iomlán d’fháil ar thalamh comharthaithe dá leithéid. Tá forbairtí úsáid measctha i láir 

bhailte/sráidbhailte cuí i dtaobh chuspóirí forbartha inbhuanaithe a bhaint amach, deiseanna 

chun cónaí, obair, siopadóireacht a chruthú &rl. laistigh de thimpeallachtaí uirbeacha. 

 

11.12 FORBAIRT GEILEAGRACH 

 

Beidh forbairt mhiondíola agus trádála nua freastalaithe i gceantair atá criosach go sonrach 

do chúiseanna dá leithéid. Déanfaidh an Chomhairle iarracht beocht agus inmharthanacht láir 

na mbailte agus na sráidbhailte a chothabháil agus tabharfaidh siad aird ar Straitéis 

Mhiondíola Contae Cheatharlach – 2021 (agus aon leasú air) ins an measúnú ar aon iarratais 

d’fhorbairt mhiondíola. 

 

D’fhéadfadh an Chomhairle, i roinnt chásanna, éileamh a dhéanamh ar an iarrthóir 

Measúnacht Tionchar Comhshaoil a aighniú chun a léiriú go gcloíonn an moladh le Straitéis 

Mhiondíola an Chontae agus leis na Treoirlínte Pleanála Miondíola agus ná beidh tionchar 

diúltach aige ar fhorbairtí lár bhaile agus nó sráidbhaile reatha, nó a bheith ina chúis 

díláithrithe. 
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Beidh socrú dóthanach déanta i bhforbairtí trádála nua le haghaidh spáis stórais agus cruachta 

(i dteannta le socrú do pháirceáil fheithiclí). Ba chóir go mbeadh láthair stórais agus cruachta 

suite ar chúl an fhoirgnimh nuair is féidir. Sé an clúdach suíomh uasmhéid atá ceadaithe 

d’fhorbairt trádála agus miondíola ná 75%, faid is gurab é an cóimheas plota atá ceadaithe ná 

1:5. 

 

11.12.1 Aghaidheanna Siopaí 

Sé polasaí na Comhairle, i dtreo is go gcaomhnaítear carachtar uathúil aghaidheanna siopaí 

traidisiúnta Contae Cheatharlach, moladh do chothabháil aghaidheanna siopa bunaidh, nó 

d’ath-chur aghaidheanna siopa traidisiúnta sa chás go raibh droch-chinn curtha in airde ina n-

ionad. 

 

Ba chóir go dtabharfadh na haghaidheanna siopa molta i bhfoirgnimh nua aird ar na 

haghaidheanna siopa reatha sa cheantar agus ba chóir go gcuirfeadh siad leis an 

bhfoirgneamh agus leis an láthair. Ba chóir go mbeadh an líne éadain bunaidh coimeádta i 

bhfoirgnimh reatha agus gan a bheith méadaithe nó íslithe. Níor ghá go mbeadh cead ag “il”-

fhormáidí nua-aimseartha a ghlac ‘íomhá corparáideach’ dearadh, dathanna corparáideacha 

agus ábhair aghaidh siopa caighdeánach a úsáid. Ba chóir go mbeadh comhlachtaí dá leithéid 

molta chun deimhin a dhéanamh de go dtugann a n-éadan ar leith aird ar charachtar na sráide 

agus ar an gceantar áitiúil. Níl tógáil éadain ainmchlár atá ag nascadh dhá fhoirgneamh nó 

níos mó le céile le dearadh agus carachtar ailtireachta difriúla acu inghlactha go ginearálta. Ní 

bheidh baint doirse sráide atá ag tabhairt rochtain scartha do na hurláir uachtaracha ceadaithe 

murach go bhfuil rochtain scartha malartach soláthraithe. 

 

11.12.1.1 Comhlaí Slándála 

Is féidir le suiteáil comhlaí slándála radharc na sráide siopadóireachta a loit is t-oíche agus, 

mar sin, ag tógáil ó scéimh an bhaile nó an t-sráidbhaile. Éilíonn cur suas comhla slándála 

agus an scagadh a théann leis cead pleanála. Dí-Molfaidh an tÚdarás Pleanála úsáid comhlaí 

dá leithéid. Sa chás go bhfuil comhlaí slándála molta mar bhun-riachtanas de bharr chineál an 

ghnó atá idir-bheartaithe nó na h-earraí atá stóráilte d’fhéadfadh an tÚdarás Pleanála iad a 

cheadú an fhaid is go sásaíonn siad an critéar seo a leanas: 

 Caithfidh siad a bheith de chineál greille oscailte (gan bheith bréifneach nó soladach) 

 Caithfidh siad a bheith péinteáilte nó daite chun scéim dathanna aghaidh an tsiopa a 

mheaitseáil 

 Nuair is féidir, caithfidh siad a bheith suite, i dteannta lena thithíocht ghaolmhar taobh 

thiar de léiriúchán na fuinneoige 

 

Sé is fearr roghanna eile ar dallóga corntha ná úsáid greille oscailte so-bhainte sa chás go 

bhfuil riachtanais slándála i gceist. 

 

11.12.1.2  Téastair agus Carnáin 

Bhí téastair ionchorpraithe go traidisiúnta in éadan tosaigh an tsiopa agus deartha chun 

astarraingt isteach ann nuair nach mbíonn gá leis. Sé an tslí is fearr fós é chun téastar a 

láimhseáil nuair atá ceann ag teastáil. Níl an carnán cuartha nó Ollannach simpiteach don 

scéimh sráide traidisiúnta. Cuireann siad isteach, chomh maith, ar sonra aghaidh siopa na 

gcomharthaí comharsanúla agus meathlaíonn siad le haois agus, dá bhrí san, ní bheidh siad 

ceadaithe agus dí-mholtar athúsáid téastair plaisteacha, chomh maith. 
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11.12.1.3  Soilsiú 

Ní bheidh éadain lasta go hinmheánach nó comharthaí bosca teilgin ceadaithe. D’fhéadfadh 

stráice ceilte de thuilsoilsiú éadain agus comharthaí lámh phéinteáilte traidisiúnta lasta ag 

spotsolas a bheith mar rogha inghlactha. 

 

11.12.2 Ionaid Comharsanúla 

Friothálann ionaid chomharsanúla ar riachtanais áitiúla láithreacha amháin agus freastalaíonn 

siad ar earraí áise go príomha laistigh de cheantair chónaithe, trádála nó úsáid mheasctha. 

Bheadh spás urláir gach aonad réasúnta beag i méid agus meastar go mbeadh roinnt aonad 

grúpáilte le chéile chun ionad níos inmharthana a chruthú. Sé an gnáth-cineál úsáide a 

bhreathnaítear le haghaidh ionad comharsanúla ná naíolann, ionad leighis, poitigéir, stór áise 

áitiúil beag, ionad/foirgneamh pobail, gruagaire agus caife. 
 

11.12.3 Trádstórais Miondíola 

Tá trádstórais miondíola déanta suas de stóir staighre singil móra ag speisialú i ndíolachán 

earraí teaghlaigh agus earraí toirtiúla agus ag freastal go príomha ar chustaiméirí gluaisteán. 

Tá uasmhéid 6000 méadar cearnach acu agus íosmhéid 700 méadar cearnach. Ní bheidh fo-

roinnt aonaid ceadaithe de ghnáth de bharr go bhféadfadh sé a bheith ina chúis méideanna 

aonad níos lú ná an méid molta. 

 

Tá cairpéid, earraí DFÉ, troscán, earraí aibhléise bána, trealamh gairdín &rl. san áireamh in 

earraí teaghlaigh thoirtiúla. D’fhéadfadh díol ríomhairí, bréagáin agus earraí spóirt a bheith 

san áireamh, chomh maith, in úsáidí inghlactha. D’fhéadfadh earraí grósaera agus bia (le 

halcól san áireamh), bróga, éadach, leabhair, iris leabhair, fóin phóca, ceol (i.e. dlúthdhioscaí, 

mion-dhioscaí &rl.) earraí maisíochta, cosmaidí, earraí ealaíontóra, seodra, bronntanais agus 

poirceallán a bheith san áireamh in earraí atá teoranta ó bheith díolta. Beidh coinníollacha 

curtha síos chun cosc a chur ar dhíolachán, trí fho-roinnt nó athrú ábhair, earraí a bheadh 

díolta de ghnáth i siopaí lár bhaile-cathrach sa chás go mbeidís in iomaíocht, mar sin, le 

húsáid lár bhaile/cathrach agus díobháil dáiríre a dhéanamh ar a inmharthanacht. Beidh 

teorainn ar réimse na n-ábhar a bheidh díolta curtha síos de ghnáth agus beidh aonaid 

aonaracha faoi réir teorainn spás urláir uachtarach. Tá trád-stóráil miondíola suite go 

ginearálta ar imeall láthair lár bhaile. D’fhéadfadh éileamh a bheith ar iarrthóirí Measúnacht 

Tionchair Comhshaoil a aighniú ag cur an Teist Seicheamhach i bhfeidhm don suíomh molta. 

 

11.12.4 Stóir bia mhóra 

Friothálann stóir bia, go ginearálta, riachtanais siopadóireachta earraí áise seachtainiúla 

clanna. Éilíonn siad ceantair mhóra spás urláir le páirceáil gluaisteán in aice láimhe. Tá an 

chuid is mó den gcineál siopadóireachta áise tóirtiúil seo déanta le gluaisteán, ach tugann 

méid mór custaiméirí cuairt trí shlite eile. Mar sin, ba chóir go mbeadh stóir bia móra 

seirbhísithe go maith ag iompar poiblí. Ba chóir go mbeadh na stóir seo suite i gcomhréir le 

teist seicheamhach, le suímh lár bhaile á bhreathnú ins na láthair is oiriúnaí. Sa chás go bhfuil 

méideanna móra ábhair neamh-bhia san áireamh in iarratais, ba chóir go léireodh na 

líníochtaí i dteannta leo an ceantar atá le bheith ann d’earraí áise. Tá an teorainn náisiúnta 

spás urláir de 3,000m
2
 i gceist. 
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11.12.5 Stóir Bia Lascaine 

Siad stóir bhia lascaine stóir féin-sheirbhíse leibhéal singil atá ag díol ábhair bia, ach a 

dhíolann réimse teoranta earraí toirtiúla agus neamh-thoirtiúla ar bhonn aon-uaire. De ghnáth, 

táid timpeall 1,000 agus 1,500m2 de spás urláir comhláin ag díol réimse teoranta earraí ar 

phraghas iomaíoch, go minic le páirceáil gluaisteán in aice láimhe. D’fhéadfadh stóir bia 

lascaine a bheith suite laistigh de nó in aice le hionaid cheantar nó comharsanúil reatha nó i 

láthair insroichte, nó sa chás gur féidir leo cuid d’ionad úsáid measctha nua a chruthú, nó ar 

thalamh lár bhaile nó ar thalamh criosach trádála. Tá de nós ag áiseanna dá leithéid líon 

méadaithe earraí comparáideacha a iompar agus d’fhéadfadh coinníollacha a chuireann 

teorann ar réimse na n-ábhar atá ceadaithe bheith díolta a bheith forfheidhmithe. 

 

D’fhéadfadh éileamh a bheith ar iarrthóirí Measúnacht Tionchar Comhshaoil a aighniú ag 

cuir an Teist Seicheamhach i bhfeidhm don suíomh molta. 

 

11.12.6 Oifigí 

Molfaidh an tÚdarás Áitiúil forbairt oifige thar an gcuntar a bheith suite i láir 

bhailte/sráidbhailte. Moltar úsáid urláir uachtaracha folmha nó tearc-úsáidte le haghaidh 

forbartha oifige. Breathnófar ar iarratais, lasmuigh de na láir, d’fhorbairt oifige laistigh de na 

ceantair atá criosach d’fhorbairt dá leithéid. 

 

Ní bheidh athrú úsáide ó shiopaí go oifigí i lár an bhaile/an tsráidbhaile ceadaithe de ghnáth, 

murach go bhfuil coinníollacha eisceachtúla i gceist. Beidh toimhde i bhfabhar cead pleanála 

a thabhairt d’aistriú oifigí, atá in iar-lóistíní i láthair na huaire, ar ais go dtí an úsáid 

chónaithe. 

Beidh ar gach forbairt oifige nua lasmuigh de láir bhaile/sráidbhaile íosmhéid 10% spás 

oscailte a sholáthar. Sa chás go bhfuil oifigí molta ar thalamh atá criosach do 

ghnó/fhiontar/thionscal, beidh ar fhorbairt dá leithéid an íosmhéid 10% spás oscailte a 

sholáthar i dteannta le spás oscailte dóthanach (déanta amach ag céim an réamh-iarratais) 

taobh leis na bóithre uile. 

 

11.12.7 Stáisiúin líonta peitril agus úsáidí coimhdeacha 

D’fhéadfaidís seo a leanas a bheith san áireamh i stáisiún peitril: caidéil pheitril, pumpaí 

díosal, dáileoir gáis, tancanna stórais, píobáin solúbtha agus seirbhísí feithicle eile i.e. ní 

gluaisteán, ola, uisce agus aer. D’fhéadfadh díolachán earraí a bhaineann le ceard mótair, 

both airgid tirim, agus téastar ós cionn na gcaidéal-pumpaí agus soláthar mion-deisiúcháin, 

aistriú ola agus roth a bheith san áireamh ann, chomh maith. D’fhéadfadh úsáidí miondíola 

coimhdeacha a bheith breathnaithe mar shiopaí beaga de chineál áise, ag díol milseogra, 

grósaeirí agus páipéir nuachta, le ceantar urláir ginearálta níos lú ná 100m2 de spás díolachán 

glan. Beidh iarratais pleanála sonracha déanta, áfach, do sholáthar siopaí dá leithéid. Ba chóir 

go mbeadh leagan amach réamh-chúirt an stáisiúin eagraithe chun ceadú do pháirceáil 

tiomnaithe dóibh siúd atá ag baint úsáid as áiseanna an tsiopa. Sé an suíomh is oiriúnaí do 

stáisiúin líonta peitril agus forbairtí trádála gaolmhara ná ar imeall bhaile agus laistigh de 

theorainn luais uirbeacha. Ní bheidh siad suite i láthair go mbeidís, de bharr a chruth, fuaim, 

múiche &rl., ina chúis damáiste do chonláistí an cheantair, ná ní bheidh siad ceadaithe i 

gceantair go bhfuil guais tráchta ann nó gur dhócha go bhféadfadh guais tráchta tarlú ann. Ba 

chóir go soláthródh aon iarratas do stáisiún líonta peitril éadan-líne bóthair dóthanach, 

infheictheacht soiléir, dhá phointe rochtana, áis sláintíoch d’úsáid poiblí, agus beidh 
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dromchla na réamh-chúirte grádaithe, dromchlaithe le macadam biotúman nó ábhar oiriúnach 

eile agus draenáilte go cuí do shásamh an Údaráis Phleanála. Beidh gach rith-chun-srutha ó 

cheantair na réamhchúirte atá ginte ar an láthair scaoilte go idir-cheapóirí atá deartha go cuí. 

Beidh idir-cheapóirí de chineál Rang 1 éilithe do gach doirteadh go córas draenála fuíoll 

uisce an Údaráis Áitiúil nó go h- uiscí dromchla. 

 

Nuair atáthar ag déanamh breathnú ar na hiarratais uile den nádúr seo, ba chóir aird a 

thabhairt ar ghnéithe sábháilteachta an chiorclaithe agus na páirceála laistigh de réamh-chúirt 

an stáisiúin. Beidh éadan-líne sráide de íosmhéid 30 méadar éilithe. Beidh balla íseal timpeall 

0.6 méadar ar airde tógtha taobh leis an éadan-líne, ag ceadú do dhá phointe rochtana, an dá 

cheann 8 méadar ar leithead. Ní chuirfidh fógraíocht nó comharthaí trádála isteach ar 

infheictheacht thar pointí rochtana an t-suíomh nó na ballaí teorann cliathán tosaigh. Ní 

bheidh an t-oileán caideal níos lú ná 7 méadar ón gcosán/ó theorainn an bhóthair. 

 

11.12.8 Uath-mheaisíní Bainc 

Cuirfidh an tÚdarás Pleanála smacht díon ar láthair Uath-mheaisíní Bainc (UMB) agus aird á 

thabhairt orthu seo a leanas: 

 An gá atá le carachtar na sráide, an foirgneamh nó aghaidh an t-siopa atá siad 

ionchorpraithe isteach ann a chosaint, go háirithe foirgnimh ar Thaifead na Struchtúr 

Cosanta 

 Caithfidh an dearadh agus an láthair a bheith i slí atá siad sábháilte agus go bhfuil 

teacht éasca orthu 

 Beidh téastair, comharthaí agus lógónna ionchorpraithe go scoite isteach ins an 

dearadh iomlán 

 Go bhfuil eagraithe sásúla déanta maidir le smacht bruscair 

Beidh soláthar UMB ag stáisiúin peitril molta chun tiománaithe a éascú go dteastaíonn uatha 

úsáid a bhaint astu. Ní bheidh UMB ceadaithe go ginearálta sa chás go bhféadfadh 

custaiméirí atá ag ciúáil cur isteach ar choisithe. 

 

11.12.9 Áiseanna Mear-Bhia 

Beidh iarratais d’úsáidí mearbhia nua breathnaithe ar a bhfiúntas féin. Ní bheidh iomadú 

áiseanna mear-bhia te ceadaithe, áfach, in aon ceantar ar leith. Beidh aird tugtha ar thionchair 

áiseanna mear-bhia te ar chonláistí an cheantair, le fuaim, boladh agus bruscar san áireamh. 

Beidh sonraí aghaidh siopa iomlána éilithe ag céim na pleanála chun measúnú a dhéanamh ar 

oiriúnacht amhairc moltaí an cheantair. D’fhéadfadh an tÚdarás Pleanála teorainn a chur síos 

ar uaireanta cloig oscailte mar choinníoll den gcead pleanála. Ghearrfadh láithriú áis mear-

bhia in ionaid comharsanúla, i dteannta le húsáidí comhlántacha mar an siopa áise, an 

poitigéir, aonad cíos DVD, &rl,, síos ar il-ghiniúint turas i gceantar. 

 

11.12.10 Tithe Tábhairne/Clubanna Oíche/Dioscó-barranna/Ionaid 

Siamsaíochta/Casino 

Cuirfidh an Údarás Áitiúil, trí úsáid chuí a bhaint as a chuid cumhachta bainistíochta 

forbartha, cosc ar ró-mheascán tithe tábhairne, beáranna, clubanna oíche agus stuaraí 

siamsaíochta in aon cheantar ar leith i dtreo is go ndéantar cothabháil ar mheascán cuí úsáidí 

agus conláistí is t-oíche a chosaint i mbailte. Deimhneoidh an Chomhairle go bhfuil dianas 

aon úsáid molta ag coimeád le carachtar an cheantair (i.e. cónaithe, úsáid mheasctha, &rl.) 
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agus le gnólachtaí in aice láimhe, nuair atá moltaí forbartha á bhreathnú. Beidh na gnéithe seo 

a leanas breathnaithe, chomh maith, ins an measúnú ar iarratais d’áitribh nua agus ar leathnú 

d’áitribh i dteannta le gnéithe pleanála ginearálta mar thrácht, dramhaíl &rl., smaoineofar na 

gnéithe seo a leanas, chomh maith, ins an measúnú ar iarratais d’áitribh nua agus leathnaithe 

ar áitribh: 

 Beidh monatóireacht dian déanta ar fhothram ag na teorainn agus beidh bearta inslithe 

fothram éilithe ag am aighnithe an iarratais phleanála. Caithfidh measúnú a bheith 

déanta ar éifeachtaí eile na forbartha ar chonláiste na gcónaitheoirí in aice láimhe 

roimh cead na pleanála a bheith tugtha i.e. clampar ginearálta, uaireanta cloig oibre, 

páirceáil gluaisteáin, bruscar agus múiche 

 Caithfidh foirgnimh nua a bheith deartha chun éalú fothraim a chosc, agus le socrú 

dóthanach ann le haghaidh chur de láimh, stórais agus bailiúchán dramhaíola 

 An gá le héagsúlacht oiriúnach úsáidí a choinneáil i lár an bhaile i rith an lae agus sa 

tráthnóna chun cothabháil a dhéanamh ar bheogacht agus ar inmharthanacht an bhaile 

 Beidh smacht cúramach curtha ag an Údarás Pleanála ar dhearadh éadain agus, go 

háirithe, ar chineál agus ar mhéid na gcomharthaí agus an tsoilsithe. Beidh meas ag an 

dearadh ar charachtar agus ar fhoirgnimh na sráide 
 

11.12.11 Oifigí Gheall Ghlacadóireachta/Geall Ghlacadóirí 

Déanfaidh an Chomhairle iarracht meascán oifigí gheall ghlacadóireachta a sheachaint i láir 

mhiondíola croíláir na mbailte. Nuair atáthar ag cuir smacht ar sholáthar oifigí gheall 

ghlacadóireachta, tabharfaidh an Chomhairle aird orthu seo a leanas, nuair is cuí: 

 An gá le slánú a dhéanamh ar bheocht agus inmharthanacht an cheantair mhiondíola 

phríomha agus cothabháil a dhéanamh ar mheascán oiriúnach úsáidí miondíola 

 Méid/minicíocht áiseanna dá leithéid sa cheantar 

 Méid reatha ionaid seirbhíse miondíola comhchosúla neamh-traidisiúnta i gceantair 

mhiondíola croíláir mar chaife idirlín, lárionad glaonna, stuaraí siamsaíochta agus 

áiseanna mearbhia 

 Éifeacht ar chonláistí an cheantair de bharr fhothraim, uaireanta cloig oibre agus 

bruscar 

 

11.12.12 Gnáth Thrádáil Margaíochta 

Tá feirmeoirí nó margaí tuaithe áitiúla mar eilimint mhiondíola de bhailte agus de 

shráidbhailte le meas méadaithe air ag soláthar slí éifeachtach táirgeadh agus deiseanna atá 

foinsithe go háitiúil a dhíol chun an bonn eacnamaíochta tuaithe a leathnú. Déanfaidh an 

Chomhairle iarracht na buntáistí eacnamaíochta agus sóisialta a sholáthraíonn na margaí seo a 

chosaint de bharr a ábaltacht ceantair tuaithe a choinneáil agus a threisiú agus tacaíocht a 

thabhairt dá ról ag mealladh cuairteora. Nuair atáthar ag déanamh breathnú ar iarratais 

d’áiseanna dá leithéid, tabharfaidh an Chomhairle aird orthu seo a leanas: 

 An tionchar a bheadh ag an margadh ar bheogacht agus ar inmharthanacht lár an 

bhaile agus ar fhorálacha polasaí miondíola an cheantair san 

 An tionchar dóighiúil ar chonláiste cónaithe, ar cheantair chaomhnaithe, ar 

chomhshaol ginearálta nó ar na siopaí reatha 

 Cumas struchtúr bóthair reatha aon trácht breise a thógáil atá ginte ag an moladh agus 

riachtanais pháirceála. Eagraithe do pháirceáil, stórais, cur de láimh agus athchúrsáil 

dramhaíola agus stórais stainnín na gcustaiméirí/dtrádálaithe 
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 An tAcht um Ghnáth Trádála de 1995 agus go sonrach aon Fho-Dhlite déanta ag 

Comhairle Contae Cheatharlach faoi Rannóg 6 den Acht 

 

11.12.13 Siopaí i gCeantair Tuaithe 

Tá an bhéim ar an ngá croílár miondíola na lonnaíochtaí a fhorbairt. Mar sin, beidh toimhde 

ginearálta i gcoinne siopaí i gceantair tuaithe i.e. lasmuigh de bhailte agus de shráidbhaile: 

Táid seo san áireamh ins na díolmhaithe: - 

 Siopaí ar scála-beag ceangailte le forbairt turasóireachta nó caithimh aimsire 

 Ionaid mhiondíola a bhaineann le gníomhaíochtaí tuaithe eile sa chás go bhfuil an gné 

tuaithe sa dara áit ón bhfeidhmiú – siopaí ag díol táirgeadh talmhaíochta, 

ceardaíochta, &rl 

 Beidh forbairt siopa beag i dteannta le hoifig an phoist reatha ceadaithe 

 

11.13 COMHARTHAÍOCHT AGUS FÓGRAÍOCHT 

 

Is féidir le comharthaí fógraíochta, scartha, nó i ngrúpaí, a bheith ina chúis gortaithe go minic 

do na conláistí amhairc, agus is féidir leo tógáil ó chruth an cheantair nó an fhoirgnimh; seo é 

an cás, ach go háirithe, nuair atá siad amach ó scála agus ó charachtar é sin atá mórthimpeall 

orthu. Is féidir leo cur isteach go mór ar úsáideoirí bóthair agus a bheith ina chúis guais 

tráchta go minic. Sé polasaí an Údaráis Pleanála smacht dian a chur ar gach comhartha 

fógraíochta maidir lena suíomh, lena ndearadh, lena n-ábhair agus lena bhfeidhm. 

 

Beidh comharthaí smachtaithe mar seo a leanas: 

 Ní bheidh comharthaí ceadaithe sa chás go gcuireann siad isteach ar shábháilteacht na 

gcoisithe, ar shábháilteacht agus ar shaor-imeacht na tráchta nó má chuireann siad 

isteach ar chomharthaí bóthar 

 Beidh comharthaí simpiteach ins an dearadh agus ins an dathú, don fhoirgneamh ina 

mbeidh siad curtha suas air agus dó san atá mórthimpeall 

 Ní chuirfidh comharthaí isteach ar ghnéithe nó ar shonraí ailtireachta 

 Ní bheidh comharthaí ceadaithe lastuas de leibhéil na sceimhleacha nó na n-

uchtbhallaí 

 Beidh sín-scríbhneoireacht péinteáilte traidisiúnta nó bloc litreoireacht aonarach 

soladach molta i dteannta le comharthaí crochta traidisiúnta nó iarann saoirsithe. 

Beidh cosc ar úsáid chomharthaí neon, plaisteach, PVC, splancadh Peirspéacs, lasta 

nó de chineál gealra ar thaobh amuigh d’fhoirgnimh nó sa chás go bhfuilid suite go 

heachtrach ach le feiceáil ón dtaobh amuigh 

 Beidh comharthaí crochta, meirgí agus crann brataí teoranta i méid agus in uimhir 

chun cnuasú a sheachaint 

 D’fhéadfadh ballaí clár sealadacha a bheith ceadaithe sa chás gur féidir leo a bheith 

úsáidte do scagadh suímh nó talamh foirgníochta, rud atá mímhaiseach 

 Sé is fearr comharthaí atá ceangailte le foirgnimh ná iad san ar ballaí clár aonaracha 

 Ní bheidh comharthaí ceadaithe atá ag seasamh ós cionn líne díon na bhfoirgneamh 

 D’fhéadfadh breathnú fabhrach a bheith tugtha, i gcomhairle le grúpaí gnó, ar réamh-

chomharthaí ilchodacha a chur in airde a bheadh na háiseanna atá le fáil sa bhaile, sna 

bailte agus sna sráidbhailte dearbhaithe orthu. De bharr an damáiste gur féidir le 
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hiomadú comharthaí móra, iomaíoch a dhéanamh do chruth agus d’íomhá na 

mbealach isteach tábhachtacha i mbailte agus i sráidbhailte, beidh réamh-chomharthaí 

aonaracha céimithe amach agus beidh comharthaí ilchodacha atá deartha agus suite go 

maith á lorg faoi mar a thagann an deis suas. 

 Beidh comharthaí ‘Leaba & Bricfeasta’ teoranta do chomhartha amháin don áitreabh 

agus nó bheidh comharthaí méar eolais treoraigh ceadaithe. 

 

11.13.1 Comharthaí Méar Eolais 

D’fhéadfadh éileamh a bheith ar chur suas comharthaí méar eolais ceadúnas nó cead pleanála 

a lorg ó Chomhairle Contae Cheatharlach agus ba chóir cloí le seo a leanas: 

 Breathnófar ar chomharthaí treoracha do mhealltaí turasóireachta móra agus do 

chúiseanna pobail ach ní bheidh fógraíocht táirgeadh ceadaithe. 

 Ba chóir go mbeadh méid agus dath caighdeánach ag na comharthaí 

 Ní bheidh comharthaí a chuireann isteach ar chomharthaí treoracha an Údaráis Áitiúil 

nó a chuireann le tranglam amhairc ceadaithe 

 

11.14 FORBAIRT PÁIRCE THIONSCLAÍOCH & GHNÓ 

 

Sé cuspóir an Údaráis Phleanála na caighdeáin seo a leanas a bhaint amach maidir le forbairt 

nua i bPáirceanna Thionsclaíocha agus Ghnó: 

 Sé is fearr go mbeadh comhréir dóthanach de na suímh fágtha gan struchtúir clúdaithe 

le haghaidh páirceála, lódála, ciorclaithe aeir, stórais dramhaíola &rl. Beidh clúdach 

suíomh 60% i gceist go ginearálta in eastáit tionsclaíocha. 

 Beidh cóimheas plásáin 1:2 leagtha síos. Tá cóimheas plásáin sonraithe mar cheantar 

urláir comhláin na bhfoirgneamh ar shuíomh roinnte ag an gceantar suíomh comhláin. 

D’fhéadfadh soláthar rochtana cúil don áitreabh gnó a bheith éilithe, chomh maith. 

Beidh páirceanna ghnó leagtha amach i láthair páirce oscailte le leibhéal ard 

tírdhreachtaithe ann agus beidh socrú déanta do chosáin choisithe agus rothaíochta. 
 

Ba chóir aird a thabhairt ar na gnéithe deartha seo a leanas: 

 Ba chóir go dtaispeánfadh foirgnimh aonaracha dearadh agus críoch comhshaolach de 

chaighdeán ard. 

 Ba chóir go mbeadh páirceáil gluaisteán soláthraithe i gcomhshaol scoite, 

tírdhreachtaithe agus scagtha go maith leis an aidhm íoslaghdú a dhéanamh ar an 

dtionchar amhairc nuair a fhéachtar air ós na bóithre isteach 

 Ba chóir go n-ionchorpródh moltaí Córais Draenála Uirbeacha Inbhuanaithe (CDUI) 

agus bearta eile a dhéileálann le hoiriúnú d’athrú aeráide le cruthú bogaigh 

comhtháthaithe, tógáil díonta glasa/cónaithe san áireamh sa chás go bhfuil deiseanna 

d’fhuinneamh gréine agus d’fhuinneamh gaoithe reatha tógtha 

 Ní bheidh líne an fhoirgnimh ar na héadan-línte bóthair príomha uile níos lú ná 15 

méadar ón mbóthar i dtreo is go ndeimhnítear láthair páirce oscailte mealltach. Beidh 

stráice plandáilte íosmhéid de leithead 5 méadar ar gach éadan-líne bóthair príomha. 

Sa chás go bhfuil forbairt molta suite laistigh d’fhaid siúil áiseach ó 
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ghréasán iompair phoiblí de chaighdeán ard d’fhéadfadh an riachtanas thuas a bheith 

athraithe i dtreo is go mbaintear amach scála forbartha agus dlúis atá in oiriúint do 

chóngaracht an t-suímh do ghréasán iompair poiblí de chaighdeán ard. 

 

11.15 FORBAIRT TURASÓIREACHTA 

 

11.15.1 Carbhán, Páirceanna Carbháin & Suímh Ghlampála 

Tá ar pháirceanna carbhán, suímh campála agus glampála cloí go ginearálta leis na treoirlínte 

atá foilsithe ag Bord Fáilte i 1988, siad san; ‘Treoirlínte d’ Fhorbairt Suímh Carbháin agus 

Campála’. Go ginearálta, d’fhéadfadh dlús gan níos mó ná 14 carbhán agus/nó suí puball per 

acra inúsáidte a bheith ceadaithe. Caithfidh seirbhísí uisce, séarachais, bailithe dramhaíola 

agus leictreachais dóthanacha a bheith ag na suímh mholta. Taispeánfaidh moltaí do 

shuímh/pháirceanna dá leithéid moltaí tírdhreachtaithe sonracha d’fhorbairtí dá leithéid ag 

clúdach plandáil ar theorainn an t-suímh, agus ar imeall an t-suímh go ginearálta, agus 

laistigh den t-suíomh, i dtreo is go ndeimhnítear gur féidir le forbairtí dá leithéid a bheith 

comhtháthaithe agus comhshamhlaithe isteach ina gcomhshaoil. Ba chóir go mbeadh suímh 

carbháin, campála agus suí puball suite in aice leis na bóithre poiblí atá de leithead agus 

ailíniú dóthanach agus go bhfuil de chumas acu a bheith forbartha gan a bheith ina chúis 

guaiseacha tráchta, nó cur leis an riosca, nó riosca a chruthú de thranglam tráchta ar bhóithre 

dá leithéid. Ba chóir go mbeadh páirceanna carbhán suite ar shuímh atá scagtha go dóthanach 

ón mbóthar poiblí, agus ní bheidh siad ceadaithe go ginearálta sa chás nach bhfuil aon 

scagadh nádúrtha ann. 

 

Éilíonn an Chomhairle gur chóir go léireodh iarratais phleanála do na cineálacha forbartha 

seo go gcloíonn an moladh leo seo a leanas: 

 Ná cuireann sé éilimh neamh-inbhuanaithe ar chumas bonneagair reatha nó pleanáilte 

an cheantair 

 Ná cuireann sé isteach ar mhuintir na háite trí fhothram, bruscar nó trácht 

 Ná cuireann sé isteach ar chothabháil oidhreacht nádúrtha agus cultúrtha an cheantair 

 Go dtreisíonn sé soláthar áiseanna turasóireachta neamh-chónaithe an Chontae trí 

chomhtháthú le háiseanna bunaithe nó trí sholáthar áiseanna nua. 

 Go n-íoslaghdaíonn sé an gá le haistir fheithiclí breise go dtí/ó áiseanna cuairteora ins 

na purláin láithreacha 

 

11.15.2 Leaba agus Bricfeasta, Teach Aíochta, Óstán, Brú 

Tá cead pleanála éilithe d’athrú níos mó ná ceithre sheomra codlata i dteach cónaithe isteach i 

mbunaíocht leaba agus bricfeasta, i gcomhréir le hAlt 10(4) de na Rialacháin um Phleanáil 

agus Fhorbairt 2001 (mar a bhí siad leasaithe). Nuair atáthar ag déanamh amach iarratais 

phleanála d’athrú úsáide go leaba agus bricfeasta, teach aíochta, óstán nó brú i gceantair 

chónaithe, tabharfaidh an tÚdarás Pleanála aird orthu seo a leanas: 

 Méid agus nádúr na háise 

 Éifeacht an chonláiste ar na lonnaitheoirí comharsanúla 

 Caighdeán an lóistín do na lonnaitheoirí atá i gceist don áitreabh 



 301 

 Infhaighteacht eagraithe dóthanacha, sábháilte agus áisiúla do pháirceáil agus 

seirbhísiú gluaisteáin 

 An cineál fógraíochta atá molta 

 An éifeacht ar struchtúir chosanta agus/nó ar cheantair caomhnaithe 

 Méid na n-áiseanna reatha sa cheantar 

 

11.15.3 Tithe Saoire 

Ní bheidh Forbairtí Teach Saoire Cnuasaithe breathnaithe ach amháin i gceantair atá criosach 

do chúiseanna dá leithéid nó i gceantar le Coimpléasc Turasóireachta agus Caithimh Aimsire 

Tuaithe ann mar choimpléasc óstáin nó gailf. 

 

11.15.4 Gníomhaíochtaí Eachtraíochta 

Tá réimse gníomhaíochtaí caithimh aimsire ann a éilíonn acmhainní nach bhfuil le fáil ach i 

gceantair tuaithe go ginearálta. Baineann na caighdeáin agus na treoirlínte seo a leanas leis na 

gníomhaíochtaí san agus a láthair cuí. 

 

 I gcás na n-iarratais phleanála uile do na gníomhaíochtaí eachtraíochta/caithimh 

aimsire seo go bhfuil gnéithe nádúrtha speisialta i gceist leo, ba chóir go mbeadh 

plean bainistíochta i dteannta leo a léiríonn uimhreacha measta na n-úsáideoirí, 

uaireanta cloig oibre, séasúir oibre, agus gealltanas an timpeallacht nádúrtha a 

chosaint i bhfoirm measúnacht riosca le bearta feabhsaithe molta ann maidir le flóra, 

fána, hidrea-eolaíocht, geolaíocht agus ithreacha 

 Ba chóir go mbeadh gach moladh insroichte sa mhéid agus is féidir trí mhodh iompair 

inbhuanaithe le hiompar poiblí san áireamh agus trí mhodhanna seachas an gluaisteán 

 Sa chás gur dhócha go mbeadh an trácht atá ginte níos mó ná cumas an ghréasáin 

bóthar áitiúil nó go gcuirfeadh sé éileamh ar athraithe do ghréasán an bhóthair a 

chuirfeadh isteach go diúltach ar charachtar an cheantair, ní bheidh siad san ceadaithe 

 Sa chás gur dhócha go mbeadh an ghníomhaíocht ina chúis fothram a ghiniúint, beidh 

measúnacht fothraim éilithe maidir leis an iarratas, ag tomhas na leibhéil fothraim 

dóighiúla do na faighteoirí soghonta fothraim is cóngaraí. Tá gach úsáid cónaithe, 

conláistí poiblí éi-gníomhach, agus an tionscal stoc fola san áireamh in úsáideoirí atá 

soghonta d’fhothram. Sa chás go bhfuil clampar mór i gceist le forbairt aon cheann de 

na húsáideoirí soghonta fothraim, ní bheidh sé ceadaithe sa láthair san. 

 

11.15.5 Modhanna inbhuanaithe turasóireacht agus caitheamh aimsire nideoige 

Cuirfidh an Chomhairle chun cinn modhanna inbhuanaithe turasóireachta agus caithimh 

aimsire nideoige i dtuath Chontae Cheatharlach. Sé atá i gceist le seo ná saoire téama agus 

gníomhaíochtaí bunaithe ar ghrúpa a bhaineann tairbhe as acmhainní áitiúla agus nádúrtha i 

slí a uasghrádaíonn sé an meas áite, agus íoslaghdaíonn sé díobhála don gcomhshaol áitiúil, 

agus a fheabhsaíonn sé dóigheanna don dturasóireacht sa bhfad-théarma. Beidh sé seo 

nasctha le forbairt bealaigh neamh-fheithicle tríd an dtuath. Beidh Turasóireacht Cultúrtha 

curtha chun cinn, chomh maith, de bharr go gcaithfimid aird ar leith a thabhairt ar conas atá 

ár n-oidhreacht agus ár gcultúr léirithe don gcuairteoir, conas atá sé léirithe agus beoite agus 

conas atá sé insroichte go fisiceach agus go hintleachta. Is féidir le cothú na hoidhreachta beo 

seo do chúiseanna turasóireachta deiseanna fostaíochta nua a sholáthar, cabhrú le laghdú a 

dhéanamh ar bhochtaineacht, ceansú a dhéanamh ar imirce, agus mothú bróid a chothú i 
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measc pobail. I dteannta san, soláthraíonn sé dreasú cumhachtach le haghaidh chaomhnú agus 

uasghrádú a dhéanamh ar an oidhreacht chultúrtha féin, de bharr gur féidir leis na giniúintí 

turasóireachta cultúrtha ioncaim a bheith treoraithe siar go tionscnaimh chun cabhrú le in-

marthanacht fad théarma na n-oidhreachta cultúrtha. 

 

Is féidir le h-úsáidí talún a bheith gaolmhar le feirmeacha nó foraoiseacha ar leith, nó gnéithe 

nádúrtha speisialta. Sé is fearr, go ginearálta, áiseanna a bheith i lonnaíochtaí reatha, nó i 

bhfoirgnimh de charachtar ag éileamh athchóiriú nó i dtithe feirme traidisiúnta. Sa chás go 

bhfuil foirgnimh nua ceadaithe lasmuigh den gcreatlach seo, ba chóir go mbeidís modhúil i 

scála, suite go soghonta agus deartha le haird á thabhairt ar fhoirgnimh, ar thopagrafacht agus 

ar thírdhreach reatha, ba chóir go mbeidís seirbhísithe go cuí agus bainistíocht oiriúnach 

déanta orthu. 

 

11.15.6 Áiseanna agus conláistí atá coimhdeach do thurasóireacht agus do 

chaitheamh aimsire 

Tá áiseanna agus conláistí áirithe, agus seirbhísí gaolmhara, éilithe go minic chun tacaíocht a 

thabhairt do thaitneamh meallta turasóireachta agus caithimh aimsire. Bheadh carrchlóis, 

pointí féachana, agus leithris agus caiféanna b’fhéidir, san áireamh in áiseanna den gcineál 

seo. Beidh áiseanna ceadaithe, nuair is féidir leis a bheith léirithe go bhfuilid seo a leanas i 

gceist mar is cuí: 

 Foirm agus feidhm simplí agus láithreánú agus dearadh neamhfheiceálach i dtreo is ná 

cuireann sé isteach ar láthair amhairc na meallta amhairc 

 Tá talamh slán déanta na háiseanna ar leith trí thagairt ar éileamh réamh-mheasta an 

phobail ar mheallta comhshaoil áitiúla 

 Nuair atá sé bunaithe ar éileamh tarraingthe don bpobal bheadh sé réasúnta seirbhísí 

ar leith a sholáthar mar sheomra sosa agus áiseanna sóláiste chun freastal ar an 

bpobal, ba chóir go mbeidís de láthair, de dhearadh, de thírdhreachtú agus de 

bhainistíocht chuí, chun a bheith éifeachtach ina gcuspóirí reatha agus brú réamh-

mheasta a threorú ó cheantair nó ó ghnéithe soghonta. 

 Nuair a éilíonn sé áiseanna níocháin agus leithris, tá an áis seirbhísithe i gceart agus 

ag coimeád le riachtanais treoraithe agus ceadúnaithe Cuspóir IN 034, GCC 

 Ba chóir go mbeadh cumas cuí sa ghréasán bóthair áitiúil freastal ar thrácht feithicle 

agus neamh-fheithicle atá ginte ag mealltaí turasóireachta agus caithimh aimsire. Ba 

chóir go mbeadh páirceáil ghluaisteán ón mbóthar i gceist le seo atá dóthanach don 

éileamh measta agus suite go straitéiseach chun guais agus núis tráchta a sheachaint. 

 Comharthaí cuí, agus painéil léiriúcháin, chun a chur in iúl agus uasghrádú a 

dhéanamh ar thaithí an chuairteora agus cabhrú le bainistíocht suímh cheart. 

 Rochtain iniata don t-seomra sosa bunúsach agus do na háiseanna sólaiste, do 

shiúlóidí áirithe agus do cheantair oscailte agus aird á thabhairt ar shrianta 

topagrafacha áitiúla 

 

Tá sé thar a bheith tábhachtach go bhfuil na háiseanna féin, agus na tionchair chomhshaoil 

iartheachtacha neamh-bhacúil maidir le carachtar intreach na háite agus an láthair, rud atá 

thar a bheith tábhachtach do luach conláiste an mhealladh; agus maidir le bithéagsúlacht 

áitiúil, agus le féidearthacht stairiúil agus seandálaíochta áitiúil a bhaineann leis an 

gcomhshaol. 
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11.16 TIONSCAIL EASTÓSCACHA 

 

Tabharfaidh an tÚdarás Pleanála aird ar fhorálacha 2004 “Gníomhaíochtaí Cairéil agus 

Coimhdeacha: Treoirlínte d’Údaráis Pleanála” de chuid an RCPRÁ ins an measúnú agus 

dearbhú ar mholtaí forbartha. Tá na Treoirlínte seo mar threoir phraiticiúil d’fhorfheidhmiú 

Rannóg 261 agus Rannóg 261A den Acht um Phleanáil agus Fhorbairt, 2000, a bhaineann le 

smacht ar chairéil. Tabharfaidh an Údarás Pleanála aird ar na treoirlínte seo nuair atá siad ag 

déanamh measúnú ar mholtaí a bhaineann le cairéil agus le mianadóireacht. Beidh aird 

tugtha, chomh maith, ar na Treoirlínte Bainistíochta Fuíll (Rialacháin Bainistíochta Fuíll ó 

Thionscail Eastósctha) 2009, de chuid GCC do Thionscail Eastósctha 2006. 

 

Beidh fhios ag úinéirí cairéil agus mianach faoi bhuairt an phobail gur féidir le tionscail 

áirithe eastóscacha a bheith ina chúis agus, mar sin, ba chóir go n-úsáidfidís an deis is luaithe 

agus is féidir chun a gcuid mholtaí a phlé leis an Údarás Pleanála trí chomhairliú réamh-

iarratas. Éascóidh sé seo an mheasúnú faoi an bhfuil nó nach bhfuil an fhorbairt molta i 

gcomhréir le polasaithe cuí an Phlean Fhorbartha don gceantar, i dteannta le treoirlínte agus 

polasaithe rialtais cuí eile. 

 

D’fhéadfadh Measúnacht Tionchair Comhshaoil (MTC) a bheith éilithe don fhorbairt mholta, 

ag braith ar a nádúr agus a mhéid. Tá na tairseacha cuí don riachtanas Ráiteas Tionchair 

Comhshaoil (RTC) a aighniú leagtha amach i Sceideal 5 den Acht um Phleanáil agus 

Fhorbairt 2001-2013 (Cuid 1, Rang 19 agus Cuid 2, Rang 2), i.e. forbairt níos mó ná 5 

heicteár sa cheantar. Sa chás go bhfuil an t-iarratas mar fhorbairt fho-thairseach, déanfaidh an 

tÚdarás Pleanála amach an gá le Measúnacht Tionchair Comhshaoil le tagairt á dhéanamh do 

“Threoir d’Údaráis Toilithe maidir le Forbairt Fo-thairseach” (RCORÁ 2003), de bhrí a scála, 

a láthair agus/nó an tionchar ar an gcomhshaol mórthimpeall. 
 

Nuair atáthar ag déanamh measúnú ar iarratas d’fhorbairt (le haghaidh leathnú ar chairéal nó 

ar mhianach nó ceann nua) beidh aird tugtha ar an ngá leis an fhorbairt, méid na soláthar 

cairéil nó mianadóireachta údaraithe reatha atá le fáil agus tionchar na forbartha ar an 

gcomhshaol áitiúil, i dteannta leo seo a leanas: 

 Ní fhéachtar go fabhrach ar Fhorbairtí, le prósacha gaolmhara san áireamh, go 

mbeadh tionchar diúltach acu ar chearta slí reatha/bunaithe, ar bhealaigh siúil nó 

ar chonláistí turasóireachta, nádúrtha nó caithimh aimsire 

 Nádúr agus méid an tathagaithe/na dtathagaithe atá le bheith astarraingthe agus 

tonnáiste bhliantúil an tathagaithe/na dtathagaithe tochailte. 

 Láthair – a bhaineann le lóistíní nó forbairtí eile, uiscigh agus uisce talún 

 Ceantair shoghonta comhshaoil, struchtúir chosanta, ceantair speisialta chonláiste 

agus ceantair d’fhéidearthacht seandálaíochta 

 Tionchar ar an gcomhshaol, ar thalmhaíocht, ar thurasóireacht, ar ghníomhaíochtaí 

caithimh aimsire sa cheantar, ar chonláistí tírdhreacha agus cónaithe 

 Giniúint agus smacht fothraim 

 Giniúint agus smacht smúit 

 Tionchar ar an maoschlár: a laghad agus is féidir de thionchar ar an dromchla mar 

atá, agus thíos faoi slánófar an córas uisce ag an suíomh agus i ngar don gcairéal 

 Éiceolaíocht: tugtar cúram ceart, chomh maith, do shuímh, le luach éiceolaíochta 

agus do chineálacha comhardaithe a luíonn lasmuigh de na suíomh ainmnithe 
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 Éifeachtaí ar chonláiste an cheantair agus ar an gconláiste radhairc, ach go háirithe 

 Scáthú aiceanta agus molta don suíomh 

 Athshlánú agus iar-chúram le béim faoi leith ar chosaint agus ar éascú 

bhithéagsúlachta 

 

11.16.1 Faid ama 

Nuair atáthar ag déanamh iarratas ar chead d’fháil do chairéil nua, d’fhéadfaí machnamh a 

dhéanamh ar cheadanna a thabhairt do thréimhsí teoranta chun am a thabhairt do ath-

mheastachán ar an dtogra de bharr ghnéithe neamh-fheicthe timpeallachta agus ar athrú i 

gcaighdeán na timpeallachta agus na teicneolaíochta. 

 

11.17 SEANDÁLAÍOCHT 

 

Tá sé mar pholasaí ag an Údarás Áitiúil a dheimhniú nach gcuirtear isteach ar aon ábhar 

seandálaíochta i dtreo is gur féidir deis a bheith ann agus taifead a dhéanamh ar aon ghné le 

luach seandálaíochta air ar na suímh ina bhfuilid. I gceantair ainmnithe mar go bhfuil 

Tábhacht Tlacht-eolaíochta acu de réir Thaifead na Suíomh agus na Leachtanna 

Cuimhneacháin nó ag an Suirbhé de chuid Seandálaíochta i leith na mBailte ag Oifigí na n-

Oibreacha Poiblí beidh sé mar ghnáth mhodh oibre dul i gcomhairle leis na h-Údaráis 

Phleanála a luaithe agus is féidir roimh thosú ar an obair fhorbartha le gearradh trinsí, nó bun-

shraith san áireamh. Nuair atá forbairt ceadaithe air, nó le h-ais suímh liostáilte tlacht-

eolaíochta, nó le h-ais cheantair go bhfuil eolas ann cheana faoin gcáil tlacht-eolaíochta sin 

beidh sé iondúil don bhforbróir foráil a dhéanamh na h-iarsmaí a choimeád in situ faoi bhun 

fhorbartha nua. I gcásanna go gcuirfidh an obair atá ceadaithe isteach ar thlacht-eolaíocht go 

bhfuil eolas fúithi beidh de dhualgas ar an bhforbróir: 

 Tlacht-eolaí ceadúnaithe a fhostú, ar chostas an iarrthóra, chun tochailt trialach a 

dhéanamh agus tuairisc tochailte a sholáthar roimh an fhorbairt 

 Oibriú lámh ar láimh agus dul i gcomhairle leis an Roinn Chomhshaoil Oidhreachta 

agus Rialtais Áitiúil i dtaobh gach rud a bhaineann leis na suímh agus na leachtanna 

faoina gcúram 

 Ath-threoraigh línte tógála agus modhanna tógála chun damáiste a sheachaint do 

iarsmaí a fhaid agus is féidir 

 

Tharlódh go mbeadh de dhualgas ar fhorbróirí cabhrú leis agus am réasúnta a thabhairt do 

scairteadh, do mhonatóireacht, do thaifead, do mhachnamh ar an dtuarascáil scairteadh 

agus/nó críoch a chur le h-aon ghné roimh thús na forbartha. Beidh suímh thábhachtacha 

fágtha slán go fisiceach nuair is féidir a leithéid a dhéanamh. Cuirfidh Comhairle Chontae 

Cheatharlach aon iarratas pleanála a fhéadfadh dul i bhfeidhm ar shuímh nó a luíonn gar 

dóibh atá ar liosta Taifead na Leachtanna agus na n-Áiteanna do Chontae Cheatharlach faoi 

bhráid Aonad na n-Iarratas Forbartha de chuid na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus 

Rialtais Áitiúil. Ní mór cóip d’aon scairteadh seandálaíochta agus tuarascáil ina thaobh a 
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bheith aighnithe do Iarsmalann Cho Cheatharlach. Mar Iarsmalann ainmnithe ba cheart go 

gcuirfí in iúil dí faoi aon nithe seandálaíochta a fuarthas san scairteadh agus gur cheart di a 

bheith curtha ar a h-eolas ionas gur féidir léi agus Iarsmalann Náisiúnta na h-Éireann 

machnamh ar ionad coimeádta na n-ábhar seandálaíochta seo. 

 

De réir Acht na Leachtanna Náisiúnta (Leasaithe) 1994 is le Stát na h-Éireann gach uile ábhar 

seandálaíochta aimsithe nach bhfuil aon úinéir ann dó le aithne ag aoinne air agus sé is rud é 

ábhar seandálaíochta ábhar atá déanta, nó déanta i gcuid, nó nach bhfuil lámh-dhéanta ach 

toisc an tsuim seandálaíochta a bhaineann leis no toisc an bhaint atá aige le h-aon ócáid nó 

duine stairiúil go bhfuil a luach go mór sa bhreis aige ná a luach intreach (agus ealaíonta san 

áireamh) agus tá san áireamh san ráiteas sin iarsmaí duine daonna, ainmhí nó plandaí. 

 

11.17.1 Forbairt i gCeanntair Ailtireachta Caomhnaithe (CAC) 

Ba cheart d’iarratais phleanála ceann a thógáil de “Cosaint Ailtireachta Oidhreachta: 

Treoirlínte do Údaráis Phleanála” ullmhaithe ag An Chomhairle Oidhreachta. 

 

I gceantair Caomhnaithe Ailtireachta, tógfaidh An Chomhairle ceann de na nithe seo a leanas: 

 An éifeacht a bheidh ag an bhforbairt mholta ar fhoirgnimh agus ar an gcomhshaol 

mórthimpeall idir nádúrtha agus déanta ag an duine 

 An éifeacht a bheidh ag an bhforbairt mholta ar an scéimh sráide lena h-ais i dtaobh 

oiriúnachta deartha, scála, airde, suímh, leithid, chóireála dín, ábhar, im-scéimhe, agus 

dlús na h-úsáide molta 

 Ba cheart go réiteodh athruithe agus síntí bheith ag réiteach le foirgnimh/struchtúir atá 

ann cheana i dtéarmaí deartha, críche seachtracha, dath, uigeacht, fuinneoga, díon, 

simné, agus mion-rudaí eile 

 Nuair a bhítear ag déileáil le fógraíocht i gCeantair Chaomhnaithe Ailtireachta sé an 

rud is tábhachtaí a bheidh i gceist ná saibhriú agus cosaint a thabhairt do cháilíochtaí 

radhairc an cheantair. 

 

11.17.2 Forbairt i leith Struchtúr Cosanta 

Nuair a bhíothas ag déanamh measúnú ar mholtaí a rachadh i bhfeidhm ar Struchtúir 

Chosanta tá sé ar aigne ag an Údarás Pleanála go mbeadh cead pleanála riachtanach do gach 

rud, idir amuigh agus istigh, a théann i bhfeidhm, go bunúsach ar charachtar struchtúir 

chosanta nó ar aon chuid den struchtúr a chuireann lena cháil suaithinseach. Sa ngnáth slí 

bheadh athruithe ar ghnáth-fhoirgnimh measta mar beag ach ní h-amhlaidh go mbeadh an 

tuairim chéanna faoin rud amhlaidh i leith fhoirgneamh cosanta. 

 

Oibreacha a bheadh san áireamh: 

 Athchur fuinneoga agus athruithe ar pholl na bhfuinneoga 

 Plástráil/pointeáil ghearrtha/péinteáil ar mhór-scála nó ar ní nach raibh péint ar cheana 

 Athruithe ar oibreacha brící nó ar obair chloiche 
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 Cur de láimh/athrú ar mhionsonra ailtireachta le siúinéireacht agus plástráil mhaisithe 

san áireamh 

 Oibreacha mí-oiriúnacha laistigh mar leagadh ballaí, oscailtí nua a dhéanamh agus 

deighil a chur sna seomraí 

 Oibreacha ar dhíonta agus ar ráillí go gcuirfí deireadh le h-ábhair a bhí ann ar dtús 

agus ábhair mhí-oiriúnacha a chuir ina n-ionad 

 

11.17.3 Athruithe /Breiseanna le Struchtúir Chosanta 

Nuair a bhíothas ag scrúdú iarratas le h-aghaidh athruithe agus/nó breiseanna a chur le 

struchtúr cosanta tabharfaidh an Chomhairle aird ar ghnéithe éagsúla an struchtúir a thugann 

an carachtar speisialta dó agus mar a gcuirfí isteach orthu san ag an fhorbairt mholta. Sa chás 

go mbeadh moladh ann athrú ámharach ar an struchtúr a bheith i gceist déanfar measúnú ar 

oiriúnacht a leithéid de athruithe i leith mar a théann siad i bhfeidhm ar an struchtúr féin, le 

hoibreacha san áireamh chun é a chur in oiriúint do Rialacha Tine agus Tógála, agus mar a 

mbeidís in-ais-athraitheach nó ná beadh agus i gcás foirgneamh laistigh de chúirtealáiste 

struchtúir chosanta go bhfuil luach oidhreachta ann, nó nach bhfuil. 

 

Ní cheadófar athchur na bhfuinneoga atá ann i struchtúir chosanta le fuinneoga le dearadh mí-

oiriúnach, nó déanta le h-ábhair in aimhréidh le carachtar an struchtúir chosanta. Chomh fada 

agus is féidir spreagfar na sean-fhuinneoga a bheith coimeádta agus go háirithe i leith na 

bhfuinneoga de chuid na fichiú aoise atá déanta as miotal nó na sais-fhuinneoga. 

 

11.17.4 Tuarascáil Chaomhnaithe 

Beidh tuarascáil mhion-sonrach chaomhnaithe i dteannta leis na h-iarratais phleanála le 

cosaint a thabhairt do struchtúir chosanta. Sé a dhéanfaidh an tuarascáil seo ná: 

 Tábhacht an fhoirgnimh a imlíniú 

 Cuir isteach mion-suirbhé den bhfoirgneamh, mar aon le suirbhé grianghraif 

 Tabhair mion-sonraí ar na h-oibreacha atá i gceist a dhéanamh 

 Bíodh measúnú iomlán ar na h-ábhair agus ar an modh atá i gceist chun na h-

oibreacha seo a dhéanamh, mar a théann siad i bhfeidhm ar charachtar an struchtúir 

agus in-ais-athraitheacht na n-oibreacha molta. 

 

Beidh na sonraí go gcaithfeadh a bheith aighnithe ag braith ar thábhacht an fhoirgnimh agus 

ar nádúr na n-oibreacha molta. Beidh na h-oibreacha uile ar struchtúir chosanta déanta de réir 

an chleachtais is fearr caomhnaithe. 

 

11.17.5 Forbairt déanta laistigh den chúirtealáiste agus suíomh Struchtúr 

Cosanta 

Nuair a bhíothas ag plé iarratas i leith fhorbartha laistigh de chúirtealáiste struchtúir chosanta 

tabharfaidh an t-Údarás Pleanála aird ar: 
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 Gnéithe éagsúla an struchtúir, a thugann don struchtúr cosanta a charachtar 

suaithinseach agus a gcuirfear isteach orthu seo ag an bhforbairt mholta 

 

 Neasacht aon fhorbairt nua don struchtúr príomha cosanta nó d’aon foirgneamh eile le 

luach oidhreachta air 

 Dearadh na forbartha nua, ar chóir a bheith gaolmhar le agus bheith ag comhfhreagairt 

do charachtar speisialta an struchtúir chosanta 

 

Dearadh d’ard-chaighdeán an chéad rud ar an liosta nuair a bítear ag measúnú mholtaí 

forbartha laistigh de chúirtealáiste struchtúir chosanta le béim faoi leith á chur ar shuíomh, ar 

línte tógála, ar chomhréir, ar scála, ar mhór-dhlúthú, ar airde, ar chóireáil dín agus ar ábhair. 

Ní chuireann sé sin foirgnimh nuálacha na linne seo as an áireamh. Ba cheart moltaí forbartha 

breithiúnas níos leithne i gcomhthéacs an tsuímh agus an struchtúir a bheith san áireamh. 

 

11.18 FORBAIRT FHUINNIMH ATHNUAITE 

 

Tá Comhairle Chontae Cheatharlach tiomanta ar chabhrú le forbairt fhoinsí cumhachta de 

short eile ar chúiseanna comhshaoil agus ar pholasaí fuinnimh eile. Tá forbairt fhoinsí 

fhuinnimh athnuaite, i dteannta le bearta dírithe ar laghdú agus ar úsáid fhuinnimh níos 

éifeachtaí, mar thosaíochtaí, go náisiúnta agus ar leibhéal Eorpach ar bhonn chomhshaoil 

agus ar bhonn pholasaí an chomhshaoil de. 

 

Foilsíodh Díolúine Nua pleanála do Phainéil Ghréine agus do Mhicrea-Theicneolaíochtaí 

Athnuaite i 2007 ag RCORÁ i 2007. Tabharfaidh na Rialúcháin seo díolúine ó chead pleanála 

do phainéil ghréine, do chaidéil téite, do thuirbíní gaoithe agus do théitheoirí a úsáideann 

millíní adhmaid dóite, ar choinníollacha áirithe. 
 

11.18.1 Crainn Teileachumarsáide 

Tógfaidh an t-Údarás Pleanála, nuair a bhíonn siad ag measúnú iarratas pleanála i leith 

threalamh theileachumarsáide, ceann de fhoilseachán Tele-chumarsáide de chuid RCORÁ 

Struchtúir Thacaíochta, de Threoirlínte do Údaráis Phleanála 1996, nó ar aon threoirlínte 

amach anseo. Tá polasaí faoi chrann teile-chumarsáide i Caibidil a 6 de sin ar Fhuinneamh 

agus ar Chumarsáid faoi aeróga tele-chumarsáide. 

 

Ba cheart do chrainn teile-chumarsáide mona-pholaí agus aeróga bheith suite sa tslí is go n-

íslíonn se aon chur isteach diúltach ar an gceantar mór-thimpeall ar scéimheanna ceantair nó 

ar sráid-scéimheanna le nádúr íogair. Sé an suíomh is fearr do struchtúir teileachumarsáide ná 

in eastáit tionsclaíochta, i gceantair criosach do thionsclaíocht, laistigh de cheantair fhoraoise, 

nó i gceantair forbartha cheana do áiseanna. Tá úsáid fhoirgneamh arda nó struchtúir eile atá 

ann cheana níos fearr i gcónaí ná tógáil struchtúir neamhspleách teileachumarsáide. Ba cheart 

do lucht a n-oibrithe a gcuid seirbhísí a chomh–shuíomh trí an aeróg chéanna a roinnt le 

duine eile, nó mas gá aeróga a chur i dteannta le cinn eile. 
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Ba cheart cáblaí teileachumarsáide agus ceangail sreanga a bheith curtha thíos faoin dtalamh. 

Beidh cúram faoi leith tógtha i gceantair go bhfuil tábhacht seandálaíochta leo, le leachtanna 

taifeadta, ceantair le tábhacht éiceolaíochta leo, agus ceantair eile ainmnithe atá mothálach ó 

thaobh na timpeallachta de. Ba cheart cead pleanála do struchtúir theileachumarsáide, aeróga 

agus struchtúir tacaíochta a bheith do ghar-thréimhse, agus gan a bheith níos mó ná cúig 

bhliain go ginearálta. 

 

Beidh i dteannta le h-iarratais phleanála i dtaobh thógála aeróga agus struchtúir thacaíochta: 

 Talamh slán á dhéanamh den ghá leis an bhforbairt áirithe seo ag an ionad molta i 

gcomhthéacs na bpleananna iomlána don gcontae i leith chlúdaigh 

 Pléadh sonraí suíomh nó ionaid eile agus tugadh cúiseanna nach raibh na suímh seo 

nó na h-ionaid seo oiriúnach. 

 Fianaise scríofa i leith chomhairliúcháin faoi shuíomh áirithe i dtaobh roinnt na 

suíomh agus na struchtúr tacúla. Níorbh fholáir do na h-iarrthóirí na h-Údaráis 

Phleanála a shásamh go bhfuil iarracht réasúnta déanta chun na suiteálacha a roinnt. I 

gcásanna nach féidir struchtúr tacaíochta a roinnt molfar do na hiarrthóirí chun 

suíomh a roinnt nó socrú lena ais ionas go bhféadfaí na crainn agus na h-aeróga a 

bheith cnuasaithe. 

 Moltaí sonracha chun an chur i bhfeidhm ar radhairc a laghdú ón bhforbairt mholta 

le tógáil bóithre rochtana, pollaí breise agus struchtúir. 

 

11.18.2 Forbairt Ghaoithe 

Déanfar measúnú ar iarratais uile phleanála do thuirbíní fuinnimh gaoithe de réir 

fhoilseacháin Threoirlínte do Fhorbairt fhuinneamh gaoithe de chuid RCORÁ, 2006 (agus 

aon treoirlínte iar sin) agus Chomhairle Chontae Cheatharlach de réir straitéise Gaoithe agus 

ag seo a leanas: 

 Measúnú Charachtar an Tírdhreacha don Chontae (Aguisín a 6) 

 An bhfuil cumas suaithinseach fuinnimh ag an ngaoth ar bhonn nádúr agus acmhainn 

gaoithe sa cheantar. 

 Oiriúnacht/neart na h-eanga agus a in-shroiche 

 In-shroiche an tsuímh ar bhóthar le linn thréimhse na tógála 

 Oiriúnacht an tsuímh, nuair a tógtar san áireamh polasaithe talamh-úsáide eile leis an 

ngá cosaint a thabhairt do cheantair le tógáil oidhreachta náisiúnta agus aiceanta, ó 

fhorbairt mhí-oiriúnach 

 Aon ghnéithe eile pleanála, le bearta chun laghdú a dhéanamh ar an ndul i bhfeidhm 

ag na feirmeacha gaoithe ar an dtimpeallacht máguaird 

 An fhaid ó bhóithre náisiúnta príomha agus tánaisteacha 

 Crios an tionchair radhairc agus cur i bhfeidhm na struchtúr 

 Cur i bhfeidhm an fhothraim 

 Cur i bhfeidhm dóighiúil ag an gcaochaíl 

 Dlús na forbartha cónaithí sa cheantar 



 309 

 

11.18.3 Fuinneamh Uisce 

Ba cheart go léireodh iarratais phleanála do scéimeanna hidrea-aibhléise an cleachtas is fearr 

in ullmhúcháin na n-iarratas chun a dheimhniú nach mbeidh cur i bhfeidhm diúltach ar an 

gconláiste, nó ar na h-éisc aiceanta nó ar a ngluaiseacht séasúrach aiceanta. Ba cheart cloí leis 

na Treoirlínte i leith Thógála agus Oibriú Scéimeanna Hidrea-aibhléise ar Scála Beag atá 

ullmhaithe ag an mBord Iascaireachta Lárnach agus ag An Roinn Cumarsáide, Mara agus 

Acmhainn Nádúrtha a bheith leanta do scéimeanna hidrea aibhléise ar scála beag molta. 

 

11.19 IOMPAR 

 

Nuair a bheifear ag soláthar cead isteach ó thithe cónaithe ar na Bóithre Náisiúnta agus ar 

Bhóithre eile tógfar ceann de na nithe seo a leanas: 

 Caibidil a 5: Bóithre agus iompar de chuid TPFCT 2015-2021 (agus aon pholasaí eile 

a bhainfeadh leis, aidhmeanna, caighdeáin nó treoirlínte san bplean) agus aon 

aidhmeanna sonracha atá ar fáil laistigh de gach ceann de na Pleananna Ceantair 

Áitiúla 

 Cuid a 4, alt 28 (j)(i) de Rialúcháin Pleanála agus Forbartha 2001 

 RCRÁC Pleanáil Spásúil agus Bóthar Náisiúnta, Treoirlínte do Údaráis Phleanála 

2012 

 Treoirlínte Measúnaithe do thrácht agus do Iompar 2007 

 Dearadh Ceangal Bóthar Imleabhar a 6, Roinn a 1, Cuid a 1, ÚBN TD 9/12, Fea 2012 

 Dearadh Céimseatúil de Acomhail Príomha/Beag agus teacht ag feithiclí ar na Bóithre 

Náisiúnta Príomha, Imleabhar a 6, Roinn a 2, Cuid a 6 UBNB td 41-42/11 Mí na 

Samhna 2011 

 Treoir ar Mhion-Fheabhsúcháin ar na Bóithre Náisiúnta, Imleabhar a 6, Roinn a 1, 

Cuid a 1, ÚBN UT 85/11 

 Scrúdú Sábháilteacht Bóthar, Imleabhar a 5, Rannóg a 2, Cuid a 2, ÚBN HD 1912 

 Lámhleabhar Méadrach Pleanála agus Sonraí Deartha (3ú Eagrán) ina bhfuil eagráin 

uasdátaithe a chealaíonn eagráin de na doiciméid ar an liosta thuas a fhéadfadh a 

bheith foilsithe le linn saolré an phlean seo. 

 

11.19.1 Bealaí isteach do Fheithiclí 

Éilíonn trácht feithiclí atá ag ardú, caighdeáin sábháilteachta níos airde agus inniúlacht 

teoranta ag lorg go gcaithfí an-aire a thabhairt do rochtain aon bhóthair ar aon bhóthar eile. 

Níorbh fholáir do bhealaí isteach do fheithiclí agus slite amach a bheith deartha ag an 

bhforbróir mar chuid den iarratas pleanála le go leor soláthar tugtha do léargas, ionas go 
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bhféadfadh tiománaithe ag teacht amach radharc maith a bheith acu ar fheithiclí, ar lucht 

rothar agus ar lucht siúil ag teacht an treo. Níorbh fholáir do léargas ag acomhal bóthar cloí 

leis an Dearadh Céimseatúil de Acomhail Mhóra/Bheaga Príoracha agus Rochtain Feithiclí 

do Bhóithre Náisiúnta, Imleabhar a 6, Roinn a 2, UNB td 41-42/11 Mí na Samhna 2011 (mar 

aon le doiciméad/suas chun dáta a thógann an chead áit anois). 

 

Tá na faid Radhairc riachtanach chun teacht ar Bhóithre Náisiúnta, Réigiúnacha agus Áitiúla 

leagtha amach thíos: 
 

Cineál Bhóthair Teorainn Luais 
(km/uair) 

 Faid riachtanach (méadair)  

Bóthar Náisiúnta 100/80 210  

Bóthar Réigiúnach  80/60 150  

Bóthar Áitiúil 80/60 90  

 

Tábla 11.1  Riachtanais Líne Radhairc is lú 

 

Ba cheart dearthóirí bóthar d’úsáid atá oilte go h-oiriúnach i leagadh amach an deartha nuair 

a bhíonn an fhorbairt ar aghaidh an bhóthair phoiblí amach. Is féidir na línte radhairc laistigh 

de cheantair thógála a bheith íslithe de réir thuairim an Innealtóra Ceantair. 

 

11.19.1.1  Faid na mBealaí isteach ó na h-acomhail bhóthar 

Níor chóir bealaí isteach faoin dtuath a bheith suite laistigh den fhaid ó na h-acomhail: 

 Bóithre Príomha Náisiúnta 150 méadair 

 Bóithre Tánaiste Náisiúnta 100 méadair 

 Bóithre Réigiúnach 100 méadair 

 Bóithre Áitiúla Príomha 40 méadair 

 

Níor chóir an fhorbairt leis féin nó i dteannta le forbairt eile bheith mar bhagairt ar thacht. 

 

11.19.2 Bóithre Náisiúnta agus Réigiúnacha 

Beidh sé mar pholasaí ag an gComhairle cosc a chur le forbairt a lorgaíonn teacht ar bhealaí 

Náisiúnta Príomha nó ar bhealaí Náisiúnta Tánaisteacha mar a mbíonn an teorainn luais is mó 

i bhfeidhm orthu. 

 

Ba ceart don eanga Bhóthar Náisiúnta agus Réigiúnach ceangail idir éifeachtach agus 

sábháilte a sholáthar idir na bailte agus na sráidbhailte príomha agus cur go suaithinseach le 

saibhreas eacnamaíochta an chontae agus an stáit ina iomlán. Caibidil a 5: Iompar agus 

Gluaiseacht soláthraíonn siad seo polasaithe agus aidhmeanna i leith na forbartha ar Bhealaí 

Náisiúnta agus Réigiúnacha. Baineann an polasaí go príomha le forbartha molta suite ar 

bhóithre náisiúnta taobh amuigh den teorainn luais 50cpu de bhailte agus de shráid-bhailte 

ach tugann sé aghaidh, chomh maith, ar mholtaí forbartha atá pleanáilte do shuímh eile, a 

fhéadfadh, de bharr an trácht a tharraingeoidís chuig an áit, b’fhéidir, tionchar suaithinseach a 

bheith ar a bheith acu ar bhóithre náisiúnta na h-aite i gceist. Déanfaidh smacht forbartha 
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iarracht trácht a threorú ó fhorbairt nua chuig bóithre áitiúla atá ann cheana, agus sa tslí sin 

úsáid a bhaint as pointí rochtana sean-bhunaithe ar na bóithre náisiúnta agus tabharfar aird ar 

an Doiciméad Polasaí Pleanáil Spásúil agus Bóithre Náisiúnta, Treoirlínte do Údaráis 

Phleanála (Eanáir 2012) foilsithe ag an RCORÁ. 
 

11.19.3 Bóithre Náisiúnta 

Go ginearálta, ní cheadófar ach an méid is lú cur isteach ar theorainn bhóithre agus ar fhálta 

atá ann cheana i leith spré radhairc ar Bhóithre Áitiúla. Beidh spré radhairc leagtha síos do 90 

méadar mura bhfuil ordú sábháilteachta aighnithe chun talamh slán a dhéanamh de fhaid 

radhairc níos ísle. Ba cheart d’aon oibreacha atá riachtanach chun radharc d’fháil mar fhálta a 

ghearradh, nó fálta, crainn, ballaí, nó claí a bhaint a bheith léirithe ar phlean an leagan amach 

suímh nó ar léaráidí oiriúnacha eile le h-iarratas pleanála. Beidh litreacha ceadúnaithe an Tríú 

pháirtí d’oibreacha nach bhfuil ar thalamh an iarrthóra á lorg, chomh maith, leis an iarratas 

pleanála. Má tá an fhorbairt suas bealach príobháideach, luíonn freagracht chothabhála an 

bhealaigh ar an lucht cónaithe gur leo é, nó go bhfuil cead bhealaigh acu ar bhealach 

príobháideach. 

 

11.19.4 Páirceáil Ghluaisteán 

Beidh de dhualgas ar gach forbairt go leor soláthar a chur ar fáil laistigh den suíomh don 

ghnó agus do pháirceáil agus ionramháil na bhfeithiclí bainteach leis. Beifear ag súil go suífí 

an ceantar páirceála laistigh de, nó i ngar do shuíomh na forbartha molta, agus de ghnáth 

beidh sé curtha laistigh de na línte tógála i ngach forbairt faoi leith. 

 

Beidh leagan amach agus dearadh na mbóithre i bhforbartha tithíochta ag tógáil ceann de 

“Threoirlínte Bainistíochta Tráchta” eisithe ag an Roinn Chomhshaoil, Pobail agus An 

Rialtas Áitiúil agus ag An Roinn Iompair agus Oifig Iompair Bhaile Átha Cliath (2003): 

 Nuair atáthar ag déileáil le h-iarratais phleanála ar athrú úsáide nó ar athchur 

foirgneamh tógfar san áireamh an úsáid cheana nuair a ríomhtar na riachtanais 

pháirceála ginte ag an bhforbairt nua. 

 Nuair nach féidir páirceáil ar suíomh a bheith ann, is féidir leis an gComhairle, i 

gcoinníollacha eisceachtúla, glacadh le ranníocaíocht airgid i leith an easpa méid na 

spásanna. Beidh sin, ag braith ar chinneadh na Comhairle, áfach, agus sé is dóichí ná 

go mbainfidh sé ach le suímh bheaga lár-bhaile gur sholáthar An Chomhairle, nó atá i 

gceist a sholáthar spáis pháirceála poiblí bhreise. 

 Lorgófar go mbeidh plandáil agus im-scéimhe gach clós páirceála riachtanach 

 Beidh áiseanna páirceála do thiománaithe le laigí orthu ó thaobh so-gluaiseachta ar 

fáil ag ráta ginearálta ag ráta ginearálta 2 go 5 do gach 100 spás. Beidh na spáis in-

áirithe seo so-fheicthe go maith, agus léireoidh siad comhartha iomchuí ag seasamh in 

airde 

 Beidh na spáis pháirceála gar do phointí isteach go dtí na foirgnimh i gceist 

 Beidh na caighdeáin pháirceála d’fhorbairt chónaithe á n-athbhreithniú i suímh lár-

bhailte agus lár-shráidbhailte ina nglactar le prionsabail nuálacha deartha. I gcásanna 
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dá leithéid tacaítear le páirceáil grúpaí. Nuair a déantar trácht ar spás urláir tagraíonn 

sé don gceantar urláir ar fad, mura bhfuil a mhalairt ráite. 

 Toisí caighdeánacha /íosmhéid is ea 2.5 X 5.0 méadair. 

 Tharlódh go mbeadh áit chun bus a chasadh ag teastáil do Bhunscoileanna agus do 

Scoileanna Iar-Bhunoideachais. 

 

Beidh ceantair pháirceála ghluaisteán tógtha ag tabhairt ceann do dhraenáil, do phábháil agus 

do réimsí coimhdeacha. Níorbh fholáir áiseanna oiriúnacha soilse poiblí a bheith soláthraithe 

agus beidh sé marcáilte go soiléir. Ba chóir go mbeadh gach ceantar páirceála tírdhreachtaithe 

i gceart trí chrainn, trí thoir agus trí cheantair féaraigh ionas nach loitfear na conláistí 

radhairc. Tharlódh go mbeadh páirceáil faoi thalamh mar réiteach eile i soláthar pháirceála do 

fhorbairtí lár-bhaile, ag braith ar fhiosraithe tlacht-eolaíochta. Níorbh fholáir do scoileanna 

nua na riachtanais uile ar fáil ar an suíomh, gan aon pháirceáil ar na sráideanna. I gcás gach 

ceann de na forbartha de chineáil tionsclaíochta nó tráchtála beidh de dhualgas ar fhorbróirí 

áiseanna luchtaithe agus dí-luchtaithe a sholáthar a shásódh éileamh forbairt dá leithéid. 

Cloífidh áiseanna luchtaithe, as an sráid, leis na riachtanais seo a leanas: 

 Ní bheidh aon spás atá á lorg níos lú ná 3.75m ar leithead, 6.0 m ar fhaid, agus 4.25 m 

ar airde, gan trácht ar bhóithre nó ar spás ionramhála agus é suite ina iomlán ar an 

suíomh go bhfuil friotháil a dhéanamh air 

 Beidh teacht iomchuí chuig an tsráid nó chuig an bóthar mar aon le go leor spáis 

ionramhála 

 Sé an leithead is mó d’oscailt an bhealaigh isteach chuig teorainn na sráide ná 6 

méadair agus an leithead is lú 3.75m 

 

D’fhéadfadh an t-Údarás Pleanála athrú a dhéanamh ar riachtanais lódála agus dí-lódála in 

aon chás faoi leith nuair a cheapann siad go mbeadh sé ar mhaithe le pleanáil cheart agus le 

forbairt inmharthana an cheantair a leithéid a dhéanamh. Níorbh fholáir spáis pháirceála agus 

seirbhísí a bheith suite ar an suíomh chun bac a chosc ar an sráid agus ba cheart é a bheith 

taobh thiar agus ar thaobh na bhfoirgneamh ionas go gcuirfidís as, a laghad agus is féidir ar 

áiseanna na sealúchas ansin. 

 

Imlíníonn an tábla thíos na treoirlínte is fearr do leibhéil na spás do pháirceáil ghluaisteán 

agus rothar le bheith aimsithe: 

 

Úsáid Talún Spásanna Páirceála per Aonad Páirceáil 

    Rothaíochta 

 

Teach Chónaithe   2 carr spás per aonad   1 per aonad 

Árasáin    1.5 carr spás per aonad  1 per aonad 

Bunscoil    1 carr spás do gach seomra ranga, 1 per 5 mac léinn 

móide spásanna foirne agus 

cuairteora agus ceantar breac síos 

Meánscoil    2 carr spás do gach seomra ranga 1 per 4 mac léinn 

móide carr spásanna foirne agus 

cuairteora agus ceantar breac síos 
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Áis Oideachais Tríú Leibhéal  0.5 carr spás do gach mac léinn 1 per 3 mac léinn 

móide spásanna foirne agus cuairteora 

Creche/Áis cúraim leanaí  1 carr spás per ball foirne +  1 per 5 oibrí 

1 carr spás per 4 leanbh  on duty 
Séipéil, amharclanna, hallaí poiblí 1 carr spás per 6 suíochán  1 per 10 suíochán 

Pictiúrlann    1 carr spás per 10 suíochán  1 per 20 suíochán 

Ostáin, L+B agus tithe aíochta 1 carr spás per seomra codlata 1 per 20 leaba 

Ostán/Mostán    1 carr spás per seomra codlata nó 1 1 per 10 leaba 

carr spás per suanlios 10 leaba 

Tithe poiblí, le beár ostáin san áireamh 1 carr spás per 10 m2 de cheantar 1 per 75m2 

urláir beár agus tolglann 

Seomraí feidhme ostáin  1 carr spás per 10 m2 

Clubanna rince príobháideacha 15 carr spás per 100 m2 c.url.comh 1 per 100m2 

Ionad Fóillíochta   1 carr spás per 50m2 of c.url.comh 1 per 10m2 

Ionad Pobail    1 carr spás per 10 m2   1 per 10m2 

Ionad Comhdhála   1 carr spás per 25m2   1 per 20 suíochán 

Ionad siopadóireachta, ollmhargaí, 

Stór Rannóige    1 carr spás per 25 m2 c.url.comh 1 per 100m2 

Siopa     1 carr spás per 20 m2 c.url.comh 1 per 75m2 

Íoc is Iompair    1 carr spás per 100m2   1 per 150m2 

Bialanna    1 carr spás per 20 m2 c.url.comh 1 per 75m2 

Caifeanna    1 carr spás per 10m2 ceantar bia 1 per 50m2 

Mearbhia    1 carr spás per 18m2 c.url.comh Nil 

area 

Bainc & Institiúidí Airgeadais 1 carr spás per 20 m2 ceantar.url.comh 1 per 50m2 

agus carr spás breise le bheith déanta amach 

ag an Údarás Pleanála 

Oifigí (Lár an Bhaile)   1 carr spás per 25m2 de spás urláir 1 per 5 

comhláin    fostaí 

Oifig (Páirc Gnó nó eile)  1 carr spás per 20m2 de spás urláir 1 per 10 

comhláin    fostaí 

Tionscal 1 carr spás do gach 60m2 de cheantar1 per 500m2 

urláir tionsclaíoch comhláin agus carr 

spás feidhme le bheith déanta amach 

ag an Údarás Pleanála. 

Trádstórais    1 carr spás per 100m2 de cheantar 1 per 500m2 

urláir comhláin 

Trádstórais Miondíola  1 carr spás do gach 35 m2 de  1 per 500m2 

spás urláir miondíola glan. 

Ionaid siopadóireachta lasmuigh den 

Bhaile/réigiúnacha   6 carr spás per 100sqm ceantar urláir 1 per 100m2 

Áis Monarchan/Ionaid 

Garraíodóireachta   2 carr spás per 100 m2 c.ur.comh 1 per 150m2 

Seomraí taispeánta gluaisteán 1 carr spás per 50m2 de spás urláir Nil 

comhláin 

Garáistí/Stáisiúin Líonta  1 carr spás per 50m2 de spás urláir 1 per 50m2 do 

Comhláin    achar an t-siopa 

Leabharlann/Iarsmalann/Áiléar 3 carr spás per 100 m2 c.url.comh 1 per 50m2 

Cúrsa Gailf    4 carr spás per poll   Nil 

Cúrsaí Gailf Par 3   2 carr spás per poll   Nil 
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nó cúrsaí Gailf dhá maide 

Talamh Spóirt agus Clubanna Spóirt 20 carr spás per pitseáil/2 spás 5 per páirc 

per cúirt 

Raonta gailf, 

Raonta lách    1 carr spás per bá/trap móide Nil 

3 spás 

Linn Snámha    5 carr spás per 100 m2  1 per 10m2 

Giomnáisiam    1 carr spás per 10 m2   1 per 10m2 

Clinicí agus Cleachtais Leighis 3 carr spás per seomra comhairlithe 1 per 

móide foireann   seomra comh. 

Ospidéal    1.50 carr spás per leaba  1 per 20 leaba 

Teach Tórraimh   1 carr spás per per 6m2  1 per 25m2 

Teach Altranais   1carr spás per 2 sheomra codlata plus 1 go 5 

Spásanna carr foirne   seomra codlata 

Garraí Scóir    1 carr spás per plásóg i gceantair 

lasmuigh de bhailte nó sráidbhailte  

 (laistigh de bhailte nó sráidbhailte 

beidh a maolú ar an gcaighdeán 

seo i gceist ar bhonn cáis ina 

dhiaidh cáis).    Nil 

Cúirteanna Leadóige   2 spás per cúirt   1 per cúirt 

Lána Babhlála   2 spás per lána    1 per lána 

 

 

I gcás aon úsáide nach bhfuil luaite thuas, déanfaidh na h-Údaráis Áitiúla na riachtanais 

pháirceála amach ag tógáil san áireamh leibhéil na tráchta dóighiúil a ghinfear de thoradh na 

forbartha. Sa chás go mbíonn úsáidí éagsúla ar bun laistigh de fhorbairt amháin, beidh na h-

úsáidí difriúla scartha agus déanfar na riachtanais pháirceála á mheas de réir choibhneas gach 

uile úsáide ionas go ndéanfaí amach an riachtanas páirceála don bhforbairt i gceist (cuir i 

gcás i dtigh ósta beidh measúnú déanta ar na seomraí feidhme, ar na seomraí óil agus araile i 

slí difriúil ó na seomraí leapan). Mar sin féin más féidir le forbróir a léiriú do shástacht an 

Údaráis Phleanála go n-úsáidfear na spásanna páirceála le linn an lae ar fad ag daoine éagsúla 

ag baint úsáide as áiseanna éagsúla laistigh de fhorbairt mholta, d’fhéadfadh An t-Údarás 

Pleanála, ar son na h-inmharthana an íol-úsáid seo a thógáil san áireamh nuair atáid ag 

measúnú riachtanas páirceála. I dteannta leis na riachtanais thuas, beidh ar fhorbróirí áiseanna 

lódála a sholáthar agus a chothabháil agus áiseanna cur timpeall a bheadh in ann éileamh 

gach forbairt dhóighiúil a shásamh. 
 
 

11.19.5 Treoirlínte do Lochta na gColúr 

Suíomh 

Ba chóir lochta na gcolúr a bheith suite chomh fada agus is féidir ó áit chónaithe 

chomharsanúil. Tríd is tríd ba chóir dóibh bheith suite ar a laghad 10 méadair ó aonaid 

chónaithe mórthimpeall, ach in áiteanna nach féidir a leithéid a bheith ar fáil, déanfar 

breithniú ar na cúinsí difriúla i ngach cás. 

 

Tógáil 
Ba cheart na lochta colúr a bheith tógtha go stóinsithe, le h-urlár, nó le fo-urlár coincréite. Ba 

cheart iad a bheith tógtha ionas go mbeidís so-ghlanta agus le go leor aerú iontu, agus cosaint 

iontu ó na francaigh. 
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Dearadh 

Ba cheart go mbeadh an dearadh eachtrach agus a chríoch i gcás na lochta colúr de dhea-

chaighdeán agus ba chóir go gcoimeádfaí iad i ndea-riocht. 

 

Airde agus Achar 

Bhraithfeadh tomhas oiriúnach lochta ar nádúr an tsealúchais agus ar ghiorracht na 

gcomharsan. Go ginearálta, níor chóir lochta colúr bheith níos mó ná 25 m. cr. in achar, le 

hairde, ar a mhéid de 3 mhéadar ar dhíon claonta, nó 2.5 meadar le díon maol. 

 

 

Laincisí 

Ar aon choinníoll in aon chor ní bheidh cead lochta oscailte a bheith ann. (Se atá i gceist le 

lochta oscailte ná lochta gur féidir le colúir teacht agus imeacht as nuair is mian leo). 

 


